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NOTICIA PRELIMINAR

L'Eclesiástic ve després de la Saviesa i és l'últim deis llibres anomenats

sapiencials. El trobem per primera volta anomenat així per St. Cipria

(Testim. III. I, 12). St. Rufí dona la justa explicació del mot quan diu

que aquest llibre era anomenat Eclesiástic per ésser el primer i més nota-

ble entre aquells que eren llegits en l'església per a instruir els catecúmens

i neófits, el llibre d'ús constant en l'aplec del poblé cristiá (Symb. Apost.

38). Entre els grecs porta el nom de Saviesa de Sirac o de Jesús fill de

Sirac, segons el nom del seu autor. St. Climent d'Alexandria l'anomena

Paedagogus (Paed. II. 10). En el text original hebreu, segons testimoni de

St. Jeroni, confirmat per les citacions deis rabins, era inscrit Proverbis del

fill de Sirac, com el corresponent llibre de Salomó. L'autor s'anomena

ell mateix, a manera de signatura, al final del llibre (c. L, 27) : Jesús,

fill d'Eleazar, fill de Sirac. El traductor grec, ben informat, ajunta la seva

pátria: de Jerusalem. Home de vasta cultura, coneixia perfectament, diu

el seu nét, les Sagrades Lletres, de les quals fa ús constant arreu del lli-

bre ; ell mateix diu que s'inspira en els pensaments i doctrines deis seus

predecessors. No hi ha dubte que moltes máximes foren recollides de la

tradició popular, altres, pero, són fruit de llargues meditacions i del molt

que ha aprés en els seus viatges.

L'época en qué l'autor visqué i redacta el llibre resta compresa entre

dues dates, una de les quals ens forneix l'autor (c. L) i l'altra el traductor

en el Próleg.

En el cap. L, és lloat Simó fill d'Onias, el Gran Sacerdot, del qual des-

criu la magnificéncia en l'exercici de les sagrades funcions, i aixó és fet

tant minuciosament que dona la sensació d'haver-ne estat testimoni ocu-

lar. Deis pontífexs que portaren el nom de Simó, el primer vers l'any

300 i l'altre vers el 200, només pot fer referéncia al segon. Car el tra-
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ductor grec, nét de l'autor, en el próleg diu que aná a Egipte en Pany 38

del regnat de Ptolomeu Evergeta. Com que deis dos Ptolomeus que por-

taren el sobrenom d'Evergeta, només el segon (anys 171-117 a. C.)

regná trenta-vuit anys, hem d'admetre que en temps d'aquest fou feta la

versió, temps que per altra part s'avé amb el lapse de dues generacions,

que és la distancia entre avi i nét. Generalment s'admet, dones, que Jesús

de Sirac visqué entre el 111 i 11 segle a. C. i que escrivia el seu llibre devers

els anys 200 a 180. (Cf. Knabenbauer, Peters, Eberharter).

Des del temps d'Alexandre Magne, els jueus residents a Palestina es

veuen de cada dia més barrejats en les grans commocions que s'esdevenen

en l'ordre polític i inteHectual. Els Seléucides que governen en la Siria i

els Ptolomeus en l'Egipte coincideixen amb el mateix designi d'Alexandre

d'expandir i fer penetrar la cultura grega en els paisos dominats. Tant

com la possessió material del territori els interessa guanyar el país per a la

cultura heHénica. Es evident que aquests intents deis governants havien

de trobar una resisténcia de part deis jueus a favor del patrimoni espiritual

de llur religió i costums. Aquesta lluita devia ésser tant més aferrissada com

més violents eren els actes deis governants i com més arrelades eren les con-

viccions deis jueus — almenys d'una gran part d'ells — a favor de la Llei.

Si bé molts romangueren fidels, és indubtable que ja en la primera meitat

del segle 11 a. C. la cultura grega havia entrat ádhuc a Jerusalem per la trai-

ció d'alguns jueus. Són aqüestes circumstáncies les que donen fons histo-

rie i formen com un marc a les abstractes admonicions de l'Eclesiástic.

Malda per tal de posar a l'abast de tothom els tresors religiosos i moráis

que inclou la veritable saviesa d'Israel, en el fons idéntica amb la llei de

Moisés (c. XXIV), per tal de convéncer i animar els indecisos i temorecs

(c. II, 12 i s.). A aquesta doble finalitat de difusió i apología deu el llibre

l'abundor del seu contingut, que el fa un deis llibres més ríes en adverti-

ments religiosos i moráis.

Per aixó tracta deis deures de l'home envers Déu, envers ell mateix i en-

vers el proísme, especialment envers els superiors. Parla de la fidelitat en-

vers Déu, de l'encalc. i els fruits de la saviesa, del temor de Déu, deis pecats i

de les seves conseqüéncies, de la pregária, del sacrifici, del compliment de

juraments i prometences, de la humilitat, del dejuni, de la mortificació.

Proposa els deures deis pares i deis filis, del marit i de la muller, i el com-

portament amb els superiors estrangers que no reconeixen la Llei, amb
els superiors jueus i amb els sacerdots. Amonesta els amics, els conse-

llcrs, els metges, i finalment dona consells de com hem de portar-nos en

els afers doméstics i civils, exhorta a la serenitat d'esperit, al contenta-

ment habitual amb la propia sort. En els últims cants, lloa Déu i la seva
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saviesa immensa, palesada en les obres de la Creació i en els sants que

atorgá a Israel.

En el camp étic, aquest llibre enclou tota la Saviesa de PAntic Testa-

ment. És un compendi de tots els ensenyaments moráis, apte per a totes

les époques i totes les mentalitats
;

d'aquí la gran difusió que li ha donat

l'Església per a l'alli^onament del poblé fidel.

La divisió tradicional del llibre és en dues parts, de molt desigual ex-

tensió : Introducció (c. I), que tracta de la Saviesa en general. La pri-

mera part proposa els preceptes de la Saviesa i recomana la práctica de la

virtut (c. II fins al c. XLII, 15). La segona part fa l'elogi de Déu Crea-

dor, que ha escampat la saviesa en les obres de Punivers i en els grans

homes concedits al poblé escollit. Finalment el c. LI forma Pepíleg, en

el qual fa acció de grácies per la saviesa concedida a Israel. Subdividim

la primera part en vuit seccions i la segona en dues ; en cada una d'a-

questes parts, Fautor comenca o amb un himne a Déu autor de la saviesa,

o amb una invitació a l'estudi i encale, de la saviesa.

Divisió : Introducció: La saviesa és obra de Déu. La saviesa i el temor

de Déu. Paciéncia i sinceritat (I).

Primera part. — Els preceptes de la saviesa :

Secció primera. — Fidelitat envers Déu en la temptació. Cal honrar els

pares. Consells generáis : Mansuetud i humilitat. Misericordia envers els

pobres (II-IV, 10.)

Secció segona.— Els fruits de la saviesa. Eviteu la falsa vergonya. Con-

fianza temerária. Mesura en el parlar. L'amistat veritable (IV, 11-

VI, 17).

Secció tercera. — L'encalc. déla saviesa. Cal evitar el pecat. Persones

que cal estimar. Del tráete amb diverses persones en general : Les do-

nes, els amics, el bon superior, el superb. L'honor veritable. Mode-

ració. No et rus de tothom. Fes bé al just. No et fiis de Penemic. La

companyia deis superbs. Cerca el teu semblant. La felicitat interior.

Cal esquivar l'avarícia (VI, 18-XIV, 19).

Secció quarta. — Els fruits de la saviesa. Excuses vanes deis pecadors.

Cástigs del pecat. Saviesa de Déu en la creació. Déu és la guia de Phome.

Déu ho veu tot. Convit a la virtut. Infinitat i misericordia de Déu.

Almoina cordial. Prudéncia. Cal refrenar les passions. Prudéncia en

creure i parlar. Avisa l'amic. Sinceritat en el bé. Discreció en les pa-

raules. Ús de la llengua. (XIV, 20-XX, 25).

Secció cinquena. — La utilitat de la saviesa. Fuig de la injusticia. El
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savi i el neci. No tractis amb el neci. Pérdua de l'amistat. Pregária per

la llengua. Alliconament de la boca. Els impúdics. (XX, 26-XXIII).

Secció sisena. — Lloanca de la saviesa. El llibre de la Llei. L'autor.

Les persones millors. La mala dona. La bona dona. Honradesa. Jus-

ticia. Els secrets. Hipocresía. El perdó. Les bregues. Murmuració. El

préstec. Fianca. A casa i a fora. Instruccions diverses : educació deis

filis, la salut, pobresa i riquesa, frugalitat. El president de l'ápat. El te-

mor de Déu (XXIV-XXXIII, 6).

Secció setena. — Déu provident. Els béns propis. El tráete amb els ser-

vents. Astrugáncies. El temor de Déu. Sacrificis rebutjats per Déu.

Sacrificis plaents a Déu. Pregária per la salvació d'Israel. Escull sem-

pre el millor. La muller. L'amic. El conseller. El metge. Els difunts

(XXXIII, 7-XXXVIII, 23).

Secció vuitena.— Preceptes per a assolir la saviesa. Lloanca a Déu Crea-

dor. Miséries en la vida humana. Les coses millors. El captaire. La

mort. El mal nom deis inics. Vergonya veritable. Vergonya falsa.

Les filies (XXXVIII, 24-XLII, 14).

Segona part. — Déu creador. Lloances als pares d'Israel :

Secció novena. — Grandesa de Déu manifestada en la creació. Els seus

atributs. Harmonía de la creació. El cel. Lámar. Resum (XLII, 15-

XLIII).

Secció desena. — Himne deis pares d'Israel. Introducció. Pares antics.

Moisés. Aaró. Finees. Josué i Caleb. Els Jutges. David. Salomó i

Roboam. Elias. Eliseu. Els reis de Judá. Ezequias. Isaías. Josias. Jere-

mías. Ezequiel i els dotze menors. Personalitats d'Israel després de l'exili.

El gran sacerdot Simó. Gent odiosa. Signatura de l'autor (XLIV-i).

Apéndix del llibre. — Súplica i regraciament. Recerca i ensenya-

ment de la saviesa.

Llengua original. — El llibre fou escrit en llengua hebraica. El text

original, llevat d'algunes cites esparses en el Talmud i en escriptors rabins

medievals, era ja perdut en el segle x. Des de l'any 1896 al 1900 foren

descoberts fragments hebreus pertanyents a quatre diversos manuscrits, que

procedien d'una antiga sinagoga del Cair. Entre tots formen aproxima-

dament unes tres cinquenes parts del text total (c. III, 8; c. XVI, 26;

c. XXX, XXXII; c. XXXV, LI i alguns altres petits fragments). L'estat

de conservació i puresa del text és inferior al deis altres llibres de l'Antic

Testament escrits en llengua hebraica.
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La versió grega fou feta peí nét de l'autor vers la fi del segle n abans

de Jesucrist. El próleg del traductor forneix la data aproximada de la

composició i versió del llibre i ens fa conéixer com les Sagrades Escrip-

tures eren ja dividides en tres ordres : Llei, Profetes i Escriptors posteriors.

Diu també que alguns estaven traduíts en grec.

La present versió ha estat feta del text grec ; anotem els principáis llocs

en qué preferim la Vulgata o els fragments hebreus.



PRÓLEG

« Moltes i grans coses ens han estat lliurades per mitjá de la llei i deis

profetes i deis altres que després d'aquests vingueren
;

per les quals cal

lloar Israel pertocant a instrucció i saviesa. 1 com sia que els qui llegei-

xen, no únicament ells han d'esdevenir savis, ans els estudiosos quan

parlen i quan escriuen han d'ésser útils ais de fora, el meu avi Jesús ha-

vent-se lliurat plenaraent a la lectura de la llei i deis profetes i deis altres

llibres patris i havent adquirit en ells suficient aptitud, determiná d'es-

criure també ell quelcom de les coses oides pertanyents a instrucció i

saviesa, per tal que els estudiosos, copsant aqüestes coses, molt més avan-

cin per la práctica de la llei.

» Us exhorto, dones, a llegir-los amb benvolenca i atenció, i a teñir ín-

dulgéncia d'aquelles coses en qué semblem no poder reeixir en la inter-

pretado d'algunes expressions dificultoses. Car no teñen la mateixa forca

les coses dites en hebreu i quan hom les transporta en una altra llengua.

Pero no solament aqüestes, ans encara la mateixa llei i les profecies i la

resta deis llibres teñen no poca diferéncia llegits en ells mateixos.

» Havent jo vingut al'Egipte, l'any trenta-vuit, sota el rei Evergeta, i

havent-hi sojornat algún temps,he trobat no poca dissemblanca d'instruc-

ció. He considerat necessari d'esmercar algún afany i treball per a traduir

aquest llibre. Car molt de desvetllament i ciéncia he esmercat en aquest

lapse de temps per tal de portar a terme i publicar el llibre, a profit

d'aquells qui en país estranger volen instruir-se, disposats en llur capte-

niment a viure segons la llei.»



INTRODUCCIÓ

LA SAV1ESA ÉS OBRA DE D¿U

(C. I.)
x Tota saviesa prové de Déu

i amb Ell és eternament.

2 L'arena de les mars i les gotes de la pluja

i els jorns del segle ¿qui els enumerará?

3 L'al<;ária del cel i i'amplada de la térra

i l'abís i la saviesa ¿qui els investigará?

4 Primera de totes les coses fou creada la saviesa

i la inteliigéncia del seny des de Teternitat.

5 La reí de la saviesa ¿ a qui ha estat revelada ?

i les seves destreses ¿qui ha conegut?

6Un és savi, temible en gran manera,

seient damunt el seu soli.

7 El Senyor mateix la creá

Pesguardá i enumerá,

8
i l'escampá damunt totes les seves obres,

amb tota carn segons la donació d'Ell,

i la distribuí ais qui l'amen.

1, Reg. m, 9; iv, ¿9.

1 .—El mot Saviesa designa de vega- 2. — I els jorns del segle. La totalitat

des Déu mateix, Saviesa increada, de del temps.
vegades la participado d'aquesta sublim 4. — Primera. Superior en exceHén-

saviesa en les creatures inteHigents, cia o bé anterior en el temps. (Cf.

principalment en l'home. Pr. VIII, 22.)



10 ECLESIÁSTIC-I, 9-19

LA SAV1ESA I EL TEMOR DE DÉU

9 El temor del Senyor és gloria i honrament

i delectanca i corona d'exultació.

10 El temor del Senyor adelitará el cor

i donará delectanca, i joia, i llarga vida.

11 El qui tem el Senyor reeixirá en les darreries

i en el jorn de la seva fi trobará gracia.

12 Temor de Déu és comencament de saviesa,

fou creat ensems amb els fidels en el si matern.

13
1 entre els homes ha niat un fonament etern

i es refiará entre llur semenca.

14Témer el Senyor és plenitud de saviesa

i els embriaga amb els seus fruits.

15 Tota la seva casa omplirá de cobejances

i els graners de les seves fruitades.

16 Corona de saviesa és el temor del Senyor

fa reflorir la pau i el guariment saludable.

17
1 Tesguardá i enumera,

i féu ploure doctrina i ciencia de coneixement,

i exalcá la gloria deis qui la posseeixen.

18 Témer el Senyor és reí de saviesa

i els tanys d'ella són de llarga vida.

Paciencia i sinceritat

19 La ira injusta no podrá ésser justificada

car Pembranzida de la seva ira será el seu esfondrament.

16, Ps. ex, 10; Pr. 1, 7.

9. — El temor del Senyor. Aquesta
locució, com hom pot constatar en els

molts llocs en qué és emprada, signi-

fica la práctica de la pietat i reverencia

envers Déu, o sigui el compliment
integral de les obligacions religio-

ses.

12. — El temor de Déu, que al cap i

a la fi és la veritable religió, es troba

principalment en el poblé escollit, que
el porta ja en les vísceres maternes,

com a dret d'heréncia obtingut peí

pacte o alianza fet amb Déu.
14. — Escaient aHegoria que indica

els fruits de la saviesa. (Pr. IX, 1).

19. — Els dístics següents ens diuen
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1

El pacient resistirá fins a un temps

i després li será lliurada la joia.

Fins a un temps amagará les seves paraules

i els llavis deis fidels escamparan el seu saber.

Entre els tresors de la saviesa hi ha la parábola de doctrina,

pero coldre Déu és abominació peí pecador.

Si cobeges la saviesa, observa els manaments,

i el Senyor te la concedirá.

Car el temor del Senyor és saviesa i instrucció

i beneplácit d'Ell són la fe i la suavitat.

No siguis indócil al temor del Senyor

i no t'acostis a Ell amb cor doble.

No siguis fingit davant les boques deis homes

i para esment en els teus llavis.

No t'exalcis tu mateix, no sigui que caiguis

i atreguis a la teva ánima deshonor.

I revelará el Senyor els teus secrets

i enmig de l'assemblea t'abatrá.

Perqué no ^acostares al temor del Senyor

i el teu cor era pie d'engany.

qué cal fer i qué cal evitar per tal d'as- allunya de la saviesa, la justicia ens hi
solir la saviesa. El pecat sempre ens acosta.

2 - ANTIC TESTAMENT, VIH



PRIMERA PART

Els preceptes de la saviesa. Fide-

litat envers déu en la temptacló

(C. II.)
1
Fill, si t'acostes a servir el Senyor Déu

prepara la teva ánima per a la temptació.

2 Dirigeix rectament el teu cor i sigues valent

i no t'afanyis en el temps de la seducció.

3 Ajunta't a Ell i no te n'allunyis

per tal que prosperis en les teves darreries.

4 Acull tot alió que per cas et carregui

i en els canvis de la teva petitesa pren paciencia;

5 perqué Por és provat en el foc

i els homes acceptes, en la fornal de la humiliació.

6 Confia en Ell i t'emparará

adreca els teus viaranys i espera en Ell.

7 Els qui temeu el Senyor espereu la seva misericordia

i no us decanteu, per tal que no caigueu.

8 Els qui temeu el Senyor cregueu a Ell

i no empassegará el vostre premi.

9 Els qui temeu el Senyor espereu els béns

1, Mt. iv, i; II Tim. m
f
12. — 5, Sap. m, 6.

II.—Els sis primers versets ens amo- proves. En aquest cas, cal excloure
nesten com hem de comportar-nos en tota precipitació i confiar més en Ell.

la temptació, puix aquell qui intenta 7. — Sis dístics que contenen una
servir el Senyor haurá de sofrir moltes exhortado a la confianca en Déu.
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i la joia del segle i de la misericordia.

10 Esguardeu les antigües generacíons i observeu

;

¿ qui cregué en el Senyor i fou confús ?

¿I qui persevera en la seva temenca i fou abandonat?

¿ o bé qui clama a Ell i el menystingué ?

11 Perqué compassiu i misericordiós és el Senyor

i perdona els pecats i salva en temps de tribulació.

Coratge !

12 Ai deis cors temorecs i de les mans negligents

i del pecador que fa via per dos camins fressats.

13 Ai del cor negligent, per tal com no té fe,

per aixó no será aixoplugat.

14 Ai de vosaltres, els qui heu perdut la paciéncia,

¿i qué fareu quan el Senyor examinará?

15 Els qui temen el Senyor no serán indócils a les paraules d'Ell

i els qui l'amen conservaran els seus camins.

16 Els qui temen el Senyor cercaran el beneplácit d'Ell

i els qui l'amen serán plens de la llei.

17 Els qui temen el Senyor disposaran llurs cors

i davant d'Ell humiliaran llurs ánimes.

18 Lliurem-nos a les mans del Senyor i no a les mans deis homes,

car tal com la seva grandesa és també la seva misericordia.

Cal honrar els pares

(C. III.) ^scolteu-me, filis, a mi, el pare,

i obreu talment, que sigueu salvats.

10, Ps. xxx, 2. — 12, I Reg. xviii, 21. — 15, lo. xir, 23.

12. — En altres sis dístics, finalment,

es palesa la gran i interna diferéncia

entre el misérrim estat deis incréduls i

desconfiats i el d'aquells qui temen el

Senyor.

13. — Fortitud moral que causa la

fe. L'incrédul no pot esperar el socors

de Déu.
1. — Després de l'amor a Déu, altre

no és més necessari que el deis pares;

aquest amor atreu copioses benedic-

cions de part del Senyor. (Ex. XX, 1 2).
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2 Car el Senyor ha glorificat el pare per sobre deis filis

i el judici de la mare ha afermat sobre els descendents.

3 El qui honra el pare obté el perdó deis pecats

4
i com el qui aplega tresors és el qui glorifica la seva mare.

5 El qui honra el pare fruirá a causa deis filis

i en el jorn de la seva pregada será oit.

6 El qui glorifica el pare haurá llarga vida

i el qui obeeix el Senyor donará repós a la seva mare.

7 El qui tem el Senyor honra els pares

i com a senyors servirá ais que l'han engendrat.

8 D'obra i de paraula honra el teu pare,

perqué d'ell et pervingui benedicció.

9 Car la benedicció del pare referma les cases deis filis,

pero la maledicció de la mare desarrela els fonaments.

10 No et gloriegis en l'afront del teu pare,

car de l'afront no te'n pervé honoran^a.

11 Car la gloria d'un home és l'honor del seu pare

i la mare sense honra és oprobi per ais filis.

12
Fill, acull en la vellesa el teu pare

i no Pafligeixis durant la seva vida.

13
1 encara que perdi el seny, tingues indulgencia

i no l'ultratgis amb tota la teva virior.

14 Car l'almoina envers ton pare no será oblidada

i et será reedificada en comptes deis pecats.

15 En el jorn del teu marriment de tu será feta membranca

:

com la serenor damunt la glacada, així se't fondran els pecats.

16 El qui abandona el seu pare és com un blasfem

i és male'ít peí Senyor el qui fa enfellonir la seva mare.

8, Gn. xxvn, 27; xlix, 2; Ex. xx, 12; Dt. v, 16; Mt. xv, 4; Me. vn, 10; Eph. vi, 2.

6. — Comineen els fragments del

text hebreu.

7. — La primera part d'aquest dístic

no es troba més que en la Vulgata.

9. — Gran és l'eficácia de la be-

nedicció paterna psr a la prosperitat de

la familia, com pot veure's en Gn.
XXVII, 48.

14. — Et será reedificada. Exprés sió

que indica la prosperitat subsegüent al

perdó deis pecats que hom obté per

l'obra bona feta al pare.
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CONSELLS GENERALS

Mansuetud i humilitat

17
Fill meu, en la prosperitat obra amb modestia

i serás més amat que el qui fa regáis.

18 Com més gran siguis, tant més humilia't

i davant el Senyor trobarás gracia.

19 Puix gran és la puixanca del Senyor
20

i pels petits será glorifica!.

21 Coses massa difícils per a tu no cerquis

i massa fortes per a tu no examinis.

22 Considera les coses que et foren assignades,

car no et reporten profit les coses ocultes.

23 No maldis en les coses que ultrapassen les teves forces,

car t'han estat descobertes moltes coses del coneixement deis

24 Molts n'ha seduit llur conjectura [homes.

i la sospita perversa ha perdut llurs cogitacions.

25 El cor endurit será agreujat a la fi

i el qui ama el risc en ell vindrá a caure.

26 El cor endurit será agreujat amb treballs

i el pecador amuntegará pecat sobre pecat.

Sense pupiMa, manca la llum,

i sense coneixement, manca la saviesa.

27 Per a l'esgarriament del superbiós no hi ha guariment,

car la planta de la malicia ha arrelat en ell.

28 El cor de l'assenyat considerará la parábola

i l'atenció del qui escolta és l'anhel del savi.

18, Phil. n, 3. — 21, Fr. xxv, 27.

Vulgata i al grec : només és en l'he-

27. — El primer dístic manca a la breu.
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NÍISERICORDIA EXVERS ELS POBRES

23 L'aigua apaga el foc arborat

i l'almoina expia els pecats.

**E1 qui torna els beneficis se'n recordará a la fi

i en el temps de Fentrebanc trobará sosteniment.

(C. IV.) 1 H11, la vida del pobre no defraudis

i no facis llanguir els ulls de Findigent.

2 L'ánima famejant no afligeixis

i no enfarismis un home en la seva pobresa.

3 No contorbis mes encara el cor atuít per la ira

i no facis gniar el do al qui insistent demana.
4 La súplica de Fafligit no rebutgis

i no giris la teva cara al mendicant.

5 D'aquell qui demana no apartis Fesguard

i a ningú no donis lloc a maleir-te.

€ Car si et maleeix en Famarguesa de la seva ánima,

la seva pregarla escoltará aquell que el va fer.

7 Fes-te tu mateix amable a Taplec

i al capitost humilla el teu cap.

8 Inclina al mendicant la teva oída

i respon-li les paraules pacifiques amb dolcesa.

9 Afranqueix Toprimit de la má de l'opressor

i no perdis la coratgia quan judiquis.

10 Sigues per ais orfes com un pare

i en lloc del marit per a la mare llur.

I serás talment fill de FAltíssim

i t'amará més que la teva mare.

29, Da. rr, 24.. — 1, Tob. rr, 7.

8. — Les paraules pacifiques. La sa- Vulg. i grec. L'hebreu diu en l'últim

lutació de pau. verset: I et será clement i fafranquirá
10. — Támara mes que la terja mare. de la fossa.
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Els fruits de la saviesa

11 La saviesa enlaira els filis vers ella mateixa

i acull els qui la recerquen.

12 El qui Tama, ama la vida

i els qui matinegen vers ella serán omplerts de joia.

13 El qui la posseeix heretará la gloria

i en el lloc on entrará será beneit del Senyor.

14 Serán ministres del santuari els ministres d'ella

i el Senyor ama els qui amen a ella.

15 El qui obeeix a ella judica les nacions

i el qui va vers ella soj ornará refiat.

16
Si té confianza, l'obtindrá en herencia

i els seus descendents en conservaran la possessió.

17 Car a les primeries amb ell fa via per camins difícils,

temenca i espaordiment porta damunt d'ell

i Fafligirá amb la seva instrucció.

Fins que tingui confianca en la seva ánima,

18
el provará amb les seves prescripcions.

I novament el conduirá per camí dret i l'alegrará

i li revelará els seus secrets.

19 Si es foraviés, Pabandonará

i el lliurará a les mans del seu estrall.

EVTTEÜ LA FALSA VERGONYA

20 Conserva el temps i preserva't del mal,

i a causa de la teva ánima, no siguis avergonyit.

ii. — En aquest llibre, com en el

deis Proverbis, la saviesa apareix sovint

personificada; els seus filis són els ho-

mes que temen Déu.
14.—El savi és com un sacerdot, puix

el qui serveix la saviesa serveix Déu.

15.—Les nacions. Així Vulg. i grec.

L'hebreu diu judica recíament.

18. — / novament el conduirá. Des-
prés de la temptació, la saviesa es co-

munica a balquena a aquell qui li ha
romas fidel, i n'esdevé el guiatge segur.
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21 Car hi ha avergonyiment que condueix al pecat

i hi ha avergonyiment que és gloria i gracia.

22 No esguardis ningú contra la teva ánima

i no t'avergonyeixis per la teva caiguda.

23 No impedeixis la paraula en temps de salvació

i no amaguis la teva saviesa,

24 puix amb la paraula será reconeguda la saviesa

i la instrucció amb el mot de la llengua.

25 No contradiguis a la veritat

i a causa de la teva manca d'instrucció avergonyeix-te.

26 No t'avergonyeixis de confessar els teus mancaments,

ni t'oposis al corrent del riu.

27 No t'ajupis tu mateix sota l'home neci

i no facis cas de la parenceria del poderos.

28 Fins a la mort lluita per la veritat

i el Senyor Déu combatrá per tu.

29 No siguis rápid en la teva llengua,

ni lent ni negligent en les teves obres.

30 No siguis com un lleó en la teva casa,

ni aíeixuguis amb capricis els teus servents.

31 No sigui la teva má tesa per a rebre

i per a tornar retinguda.

Confianza temeraria

(C. V.) *No et recolzis sobre les teves possessions

i no diguis : « Per a mi és suficient.

»

2 No llagotegis la teva ánima i la teva forca,

bo i seguint les cobejances del teu cor.

3
1 no diguis : «

¿ Qui podrá dominar-me ?

»

22. — No hem d'obrar ni deixar d'o- 28.

—

La veritat. Vg. (33): la justicia.

brar per respectes humans. La norma 1-3.— El dret ha de prevaler sobre la

de conducta ha d'ésser complir els nos- for^a. Déu és el protector deis desval-

tres deures. guts.
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car el Senyor que puneix et punirá.

4No diguis : He pecat ¿i qué m'ha esdevingut?

perqué el Senyor és pacient.

5 A causa del perdó no siguis destemencat,

per a afegir pecat sobre pecats.

6
I no diguis : « Molt gran és la seva misericordia,

haurá cleméncia de la munió deis meus pecats. »

Car misericordia i ira prop d'Ell

i la seva ira planará damunt els pecadors.

7 No retardis de convertir-te al Senyor

i no ho ajornis de dia en dia;

car de sobte sorgirá la ira del Senyor,

i en el temps de la venjanca perdrá.

8 No et recolzis sobre béns injustos

puix cap profit no n'haurás en el temps de l'escarment.

Mesura en el parlar

9 No ventis amb tot vent,

i no vagis per qualsevol viarany,

com el pecador de llengua doble.

10 Sigues ferm en la teva convicció

i una sigui la teva paraula.

11 Siguis amatent per a escoltar

i amb paciéncia pronuncia la resposta.

12
Si tens ciencia, respon al proisme

si no, la teva má sigui damunt la teva boca.

13 Gloria i afront a causa del parlar

i la llengua és l'ensopec de l'home.

14 No siguis anomenat bocamoll,

6, Pr. x, 6. — 8, Pr. xi, 28.

4. — La paciencia de Déu no ha les seves obres. (St. Cipria, De bono
d'ésser moriu per a pecar impunement. patientiae.)

Ell és just i donará a cadascú segons
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i per ta llengua no siguis capturat amb emboscada.

15 Car per al Uadre hi ha la vergonya

i blasme funest per a Trióme de llengua doble.

16 En el molt i en el poc no obris malament

(C. VI.) 1
i en comptes d'amic no resultis enemic.

La vergonya i l'oprobi heretará un mal nom,

així també el pecador de llengua doble.

2 No t'enlairis en la voluntat de la teva ánima,

per tal que no siguí arrabassada com un bou la teva ánima.

3 Devorarás les teves falles

i els teus fruits perdrás

i t'abandonarás tu mateix com una soca árida.

4 L'ánima ávola perdrá el que posseeix

i la fará objecte d'escarni pels enemics.

L'amistat veritable

5 Paraula dolca multiplica els seus amics

i llengua bellparlera multiplica les amistats.

6 Els qui viuen en pau amb tu siguin molts,

pero els teus consellers, un entre mil.

7 Si vols posseir un amic, posseeix-lo en la prova

i no et fiis d'ell tot d'una.

8 Car hi ha qui és amic en el temps seu

i no román en el jorn de la teva tribulació.

9 Hi ha amic que es decanta vers l'enemistat,

descobrirá la lluita del teu ultratge.

10 Hi ha amic que participa de les taules

i no román en el jorn de la teva tribulació.

2, Rom. xn, 16; Phil. 11, 3.

2. — Per tal que no siguí arrabassada 8. — En el temps seu. Q.uan li re-

com un bou la teva ánima. Seguim el porta profit o bé honorances.
text grec. L'hebreu diu: Per tal que no 9.

—

Descobrirá la lluita del teu ul-

sigui arrabassada la teva vigoria. El savi tratge. Fará saber que ha renyit amb
recomana que no ens deixem véncer tu, per tal que esdevingui a deshonor
per les própies passions desordenades. teu.
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1

11 En les prosperitats será com tu

i més que els teus doméstics es comportará amb franquesa.

12 Pero si ets humiliat, estará contra tu,

i de la teva fac s'escondirá.

13 Deis teus enemics separa't

i pels teus amics vigila.

14 Amic fidel, aixopluc fort,

qui Pha trobat, ha trobat un tresor.

15 De l'amic fidel no hi ha compensació

i no hi ha mesura per a la seva bellesa.

16 Amic fidel, remei de vida,

els qui temen el Senyor el trobaran.

17 Qui tem el Senyor será dreturer en l'amistat,

perqué segons és ell, així será el seu proisme.

L'eNCALQ DE LA SAV1ESA

18
Fill, des de la teva jovenesa acull la instrucció

i fins a la canicie trobarás saviesa.

19 Acosta't a ella com el qui llaura i el qui sembra

i espera els seus bons fruits

;

car poc haurás d'afanyar-te en el seu conreu

i ben tost menjarás de la seva fruitada.

20Com és molt revessa ais indoctes

i el sense coratge no persevera en ella.

21 Per a ell será com una pedra de toe feixuga

i no tardará a rebutjar-la.

22 Car la saviesa és tal com diu el seu nom
i no és a molts visible.

23 Escolta, fill, i acull el meu advertiment,

18. — L'autor reprén l'argument an- possessió. Té tres parts clarament des-

terior de com hem d'aconseguir la tríades en les tres vegades que posa el

saviesa i deis avantatges de la seva vocatiu fill, versets 18, 23, 32.
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i no rebutgis el meu consell.

24
1 rica els teus peus en les seves cormes

i el teu coll en el seu collar.

25 Abaixa la teva espatlla i porta-la

i no t'enfuriis pels seus lligams.

26 Amb tota la teva ánima vés en seguiment d'ella

i amb tota la teva forca conserva els seus camins.

27 Segueix les petjades i recerca, i et será coneguda,

i esdevingut possessor, no la deixis.

28 Car a les darreries trobarás el seu repós

i se't convertirá en delectan^a.

29
1 les cormes et serán com un abrigall de forca

i els seus lligams com agencament de gloria.

30 Car ornament d'or hi ha al seu damunt

i els seus vineles són trama de porpra.

31 Com d'abillament de gloria te'n vestirás

i com de corona de gaubanca te'n cenyirás.

32
Si vols, fill, rebrás instrucció,

i si lliures la teva ánima, esdevindrás destre.

33 Si t'abelleix d'escoltar, assolirás,

i si inclines la teva oída, serás savi.

34 Entre l'aplec deis ancians estigues dempeus.

¿Algú és savi? A ell ajunta't.

35 Tota narració divina vulgues oir

i els proverbis del seny no fugin de tu.

36 Si veus un assenyat, matineja vers ell,

i la llinda de les seves portes fressi el teu peu.

37 Tingues la pensa en els preceptes del Senyor

i en els seus manaments ocupa't tothora.

Ell afermará el teu cor

i el teu desig de saviesa et será complert.

34, Inf. vm, 9. — 37, Ps. 1, 2.

35. — Narrado divina. Explicació de les coses que fan referencia a Déu.
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Cal evitar el pecat

(C. VII.) *No facis maleses, perqué el mal no s'empari de tu,

-'esquiva la injusticia i s'allunyará de tu.

3
Fill, no sembris en els soles de la injusticia

no fos que en collissis set vegades més.

4 No cerquis de part del Senyor dominació

ni de part del rei un seient de gloria.

5 No et justifiquis davant el Senyor

i davant del rei no facis el savi.

6 No maldis per esdevenir jutge,

de por que no et manqui la forca per a treure la iniquitat;

no sigui que, tal volta, et guardis de la fac del poderós

i posis entrebanc a la teva dretura.

7 No pequis contra la multitud de la ciutat

i no et deixis abatre per la xurma.

8No lliguis dues vegades un pecat,

puix peí primer no restarás impunit.

9 No diguis: «Esguardará la multitud deis meus dons,

i en fer ofrena al Déu Altíssim, fará bona acollenca.»

10 No et descoratgis en la teva pregária

i no menystinguis de fer almoina.

11 No et trufis de Trióme que és en Famargor de la seva ánima,

car hi ha qui minva i exalca.

12 No llauris mentida damunt el teu germá,

ni facis semblantment a l'amic.

13 No vulguis dir cap mentida,

car la insistencia d'ella no és per a bé.

5, Iob ix, 2, 20; Ps. cx1.11, 2; Ecl. vil, 17; lo. xvi:i, 11. — 8, Inf. xií, 3. — 11, I Sara. 11, 7.

3.
— Setvegades més, co és, de cástigs. extema. Vg. afegeix : Perqué Ell co-

4. — El savi condemna en els ver- neix el cor.

sets successius l'afany de domini, la 8. — No lliguis dues vegades. No re-

supérbia i la religió merament externa, peteixis.

com a contraríes a la saviesa. 9. — La religió merament extrínseca

5. — No et justifiquis amb justificado no pot plaure a Déu.
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14 No parlis massa en l'aplec deis ancians

i no repeteixis cap mot en la pregaría.

15 No tinguis odi al treball feixuc,

ni al conreu de la térra, instituit per l'Altíssim.

16 No et consideris tu mateix entre el nombre deis pecadors,

humilia molt la teva ánima.

17 Recorda que la ira no tarda,

per tal com la venjanca per ais pecadors será foc i verm.

Persones ojje cal estimar

18 No canviis un amic per qualsevol preu,

ni el germá legítim per l'or d'Ofir.

19 No et foraviis de la dona savia i bona,

car la seva grácia per damunt de les perles.

20 No maltractis el servent que treballa de debo,

ni l'assalariat que dona la seva ánima.

21 La teva ánima estimi el bon servent,

no el privis de la llibertat.

22 ¿Tens ramades? Vigila-Ies,

i si et són profitoses, romanguin amb tu.

23 ¿Tens filis? Instrueix-los,

i blega llur coll des de la jovenesa.

^¿Tens filies? Atén a llur eos,

i no els mostris la teva fac enriolada.

25 Treu la filia, i tindrás acomplerta una gran obra,

i dóna-la a un home assenyat.

26 ¿Tens muller segons la teva ánima? No la foragitis,

i si és odiosa, no te'n fi'ís.

20, Lv. xix, 13.

18. — Els vint dístics següents indi- anys de treball, els servents tenien dret

quen com hem de comportar-nos amb a la llibertat i calia oferir-los-la. (Ex.

els amics, germans, muller, servents, XXI, 2-6; Deut. XV, 12).

filis i filies, pares, sacerdots, pobres, 26.— I si tés odiosa, no te'n fiis. Man-
afligits i malalts. ca al text grec.

21.

—

La llibertat. Després de sis
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27 Amb tot el cor glorifica el teu pare

i les dolors d'infantament de la mare no oblidis.

28 Recorda que per ells ets nat

i ¿ qué els tornarás com ells a tu ?

29 Amb tota la teva ánima revereix el Senyor

i els seus sacerdots admira.

30 Amb tota la forca ama el que et crea

i no abandonis els seus ministres.

31 Tem el Senyor i ret gloria ais sacerdots

i dóna-li la part ordenada des del principi,

peí mancament i Poferta deis bracos

i la víctima de santificado i les primícies.

32
1 al pobre estén la teva má,

perqué la teva benedicció sigui complida.

33 La grácia del do sigui per a tot vivent

i ádhuc al mort no detinguis la mercé.

34No et posis darrera deis qui ploren

i amb els afligits afligeix-te.

35 No et sápiga greu de visitar un malalt,

puix per ells serás amat.

En totes les teves accions, remembra les teves darreries,

i mai per mai no pecarás.

Del tracte amb diverses persones

(C. VIII.) x No tinguis brega amb home poderos,

no sigui que tal volta caiguis a les seves mans.
2 No et barallis amb home acabalat,

no sigui que t'oposi el pes

;

car molts n'ha fet perdre l'or

27, Tob. iv, 3. — 34, Rom. xn, 1 5. — 35, Mt; xxv, 36. — 2, Mt. V, 25.

31. — Els sacrificis i les oblacions. 1. — Regles de prudencia que indi-

Cf. Lv. VII, 12 i següents; Nm. quen de quina manera hem detractar
XXI. les persones que ens poden perjudicar,

33.

—

La grácia del do. Dona de bon si les ofenem.
grat a tothom. 2. — El pes de les seves riqueses.
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i ha fet decantar els cors deis reis.

3 No lluitis amb home xerraire

i no amunteguis llenya sobre el seu foc.

4No juguis amb l'ignorant,

perqué no siguin deshonrats els teus descendents.

5 No injuriis 1'home que es converteix del pecat,

recorda que tots som mereixedors de cástigs.

6 No afrontis cap home en la seva vellesa,

car nosaltres també envellim.

7 No t'alegris per un mort,

recorda que tots morirem.
8 No negligeixis la narració deis savis

i remembra sovint llurs proverbis

;

per tal que d'ells aprenguis instrucció

i a servir els magnats.

9 No et foraviís de la narració deis ancians,

car també ells aprengueren de llurs pares;

per tal com d'ells hom aprén el seny

i de donar resposta en temps necessari.

10 No abrandis els carbons del pecador,

perqué no t'encenguis amb el foc de la seva flama.

11 No t'aixequis davant de l'insolent,

perqué no posi emboscada a la teva boca.

12 No donis préstec a home més fort que tu,

i si per cas dones préstec, dóna-ho per perdut,

13 No donis flanea per sobre el teu poder,

i si en dones, considera't com a deutor.

14 No pledegis amb un jutge,

car segons la seva opinió el judicaran.

15 No vagis de camí amb l'atrevit,

3, Inf. xxxi, 6. — 5, II, Cor. n, 6; Gal. vi, i. — 6, Lv. xix, 32. — 9, Sup. vi, 34. — 12, Inf. xxix, 4. —
15, Gn. vi, 8.

4. — Els teus descendents o bé els teus honrament per ais morts; l'alegria, una
avantpassats (TTpóyovoL). gran ofensa.

7. — No falegris. La tristesa és un
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per tal que no s'afeixugui contra tu

;

car ell segons el seu albir obrará

i tu amb la seva oradura et perdrás.

16Amb l'irascible no tinguis contesa

i no travessis amb ell el desert,

perqué ais seus ulls la sang és com no-res

i on no hi hagi socors et llancará.

17 Amb el neci no tinguis consell,

puix no podrá guardar la paraula.

18 Davant l'estranger no facis res secret,

car no coneixes qué parirá.

19 A qualsevol home no descobreixis el teu cor

i no te'n pervingui favor.

Amb les dones

(C. IX.) 1 No siguis gelós de la dona de la teva sina,

no sigui que li ensenyis contra tu una mala llicó.

2 No lliuris a la dona la teva ánima,

deixant que domini sobre la teva for$a.

3 No vagis a l'encontre de la dona amistancada,

no sigui que tal volta caiguis en les seves xarxes.

4Amb la cantatriu no demoris,

no fossis potser capturat per les seves escomeses.

5No esguardis insistentment una verge,

no sigui que per ella empasseguis en cástigs.

6 No lliuris a les bagasses la teva ánima,

per tal que no perdis el teu patrimoni.

7 No esguardis entorn pels carrers de la ciutat

i no vaguis pels indrets solitaris.

8 Desvia l'ull de la dona de bella forma

i no esguardis la bellesa d'altri;

16, Pr. xxii, 24. — 5, Gn. vi, 2. — 6, Pr. v, 2. — 8, Gn. xxxiv, i; II Sm. xi, 4; xm, 1; Mt. v, 28.

18.

—

Res que hagi de restar se- 7. — El recolliment deis sentits es-

cret. talvia mol tes ocasions de pecar.

3 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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per la bellesa de la dona molts s'esgarriaren

i l'amor d'aixó s'abrusará com foc.

Amb dona maridada no demoris jamai ensems

i amb ella no banquetegis amb vi

;

no sigui que es decanti la teva ánima vers ella

i en el teu esperit rellisquis envers perdició.

10 No abandonis un amic vell

perqué el nou no li és comparable

;

amic nou és vi nou

:

quan haurá envellit, el beurás amb delectaba

.

11 No envegis la gloria del pecador,

puix no saps qué será la seva ruina.

12 No t'abellexi la platxéria deis impiadosos,

recorda que no serán pas absolts fins a la mort.

13 Aparta't lluny de Phome que té poder d'occir,

i no recelarás la paüra de la mort

;

i si t'hi acostes, no cometis mancament,

per tal que no et prengui la teva vida.

Reconeix que enmig de paranys transites

i per damunt els merlets de la ciutat passeges.

14 Segons el teu poder, examina els próxims,

i amb els savis aconsella't.

15
1 amb els prudents sigui la teva conversa

i tota la teva narració segons la llei de l'Altíssim.

16 Barons justos siguin els teus comensals

i el teu gloriejament sigui en el temor del Senyor.

Amb els amics

11, Idc. ix, 4; II Sm. xv, 10.

10. — L'amistat amb el temps aug-

menta i es fa més segura.

11. — El dia del seu cástig.

13. — Damunt els merlets exposat ais

trets de Tenerme. Hebr. passeges sobre

el parany.
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Amb el bon superior

17 L'obra és lloada per la má deis artistes

i el qui governa el poblé és savi en la seva paraula.

18 Temible en la seva ciutat és Frióme gran parler

i el temerari será odiat per la seva paraula.

(C. X.) *E1 jutge savi instruirá el seu poblé

i el governament del prudent será ordenat.

2 Segons el jutge del poblé, talment els seus ministres,

i segons el que governa una ciutat, són tots els que hi sojornen.

3 El rei ignorant perdrá el seu poblé

i la ciutat será bastida peí seny deis princeps.

4 En la má del Senyor el govern de la térra,

fa sorgir damunt d'ella el que convé segons el temps

.

5 En la má del Senyor Fautoritat de l'home

i en la fac del legislador posará la seva gloria.

El süperb

6 Per cap mancament no odiís el proísme

i no facis res amb obres d'orgull.

7 Detestable davant el Senyor i els homes és l'orgull

i per ambdós será mancament la iniquitat.

8 L'imperi traspassa d'un poblé a l'altre

a causa de les injustícies i insoléncies i riqueses.

9 ¿Per qué s'enorgulleix la térra i la cendra,

qui en vida ja foragita les seves entramenes?
10 La malaltia és llarga, se'n burla el metge

;

el rei d'avui morirá demá.
11 En morir l'home, rebrá com herencia podridura,

insectes, cues i verms.

12 L'orgull comenca quan l'home s'allunya del Senyor

2, Pr. xxix, 12. — 3, I Rg. xn, 13. — 6, Lv. xix, 15. — 8, Dn. v, 14.

17. — Per la má. Per la destresa.
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i decanta el seu cor del que el crea

;

13 perqué el principi de Torgull és el pecat

i aquell qui el posseeix fará ploure rabominació.

Per aixó ha fet créixer el Senyor les miséries

i els ha abatut totalment.

14 Els solis deis princeps ha trabucat el Senyor

i ha fet seure els mansos en comptes d'ells.

15 Les reís de les nacions ha arranat el Senyor

i ha plantat els humils en comptes d'ells.

16 El Senyor ha abatut les contrades de les nacions

i les ha perdudes fins ais fonaments de la térra.

17 Els ha escombrat d'entre ells i els ha fet perdre

i ha fet cessar damunt la térra llur memoria.

L'honor veritable

18 No escau ais homes la supérbia,

ni la ira d'esperit ais nats de dones.

19 ¿Quina és la nissaga honorable? La nissaga de l'home.

¿Quina és la nissaga honorable? Els qui temen el Senyor.
20 ¿Quina és la nissaga viltinguda? La nissaga deis homes.

¿ Quina és la nissaga viltinguda ? Els qui traspassen els mana-
21 Enmig deis germans és honorable el qui els comanda [ments.

i ais ulls del Senyor els qui el temen.
22 El ric i Til-lustre i el pobre,

llur glorie] ament és el temor del Senyor.

23 No és just de viltenir el pobre assenyat

i no convé glorificar l'home pecador.

24 El prohom i el magistrat i el poderos serán glorificáis

i més gran que ells no és ningú, sinó el qui tem Déu.
25A un esclau assenyat servirán els lliures

25, Pr. xvn, 2; Sm. xu, 13.

18. — El veritable honor consisteix possible és traspassar els seus mana-
témer el Senyor; Túnica abjecció ments.
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i l'home savi no murmura.
26 No vulguis semblar savi en fer la teva tasca

i no et gloriegis en el temps de la teva angoixa.

2T Millor el qui treballa en tot que el qui es passeja,

que el qui es gloria i li escasseja el pa.

28
Fill, amb dolcesa glorifica la teva ánima

i fes-li honoranca segons el seu valor.

29
¿ Qui justificará el qui peca contra la seva ánima ?

i qui deshonra la seva vida ¿ qui el glorificará ?

30 El pobre será glorificat per la seva prudencia

i l'opulent será glorificat per la seva riquesa.

31 Pero ei glorificat en la indigencia, ¿com més ho será en la riquesa?

i el menyspreat en la riquesa, ¿com més ho será en la indigencia?

(C. XI.) *La saviesa de l'humil aixecará la testa

i l'asseurá enmig deis prohoms.
2 No llois el baró per la seva bellesa,

ni abominis l'home peí seu aspecte.

3 Minsa entre els volátils és Tabella

i el seu fruit és el principi de les dolcors.

4 En l'agen^ament deis vestits no et gloriís

i en el jorn de la gloria no t'enalteixis

;

perqué admirables són les obres del Senyor

i amagades les seves obres en els homes.
5 Molts governants han segut en térra

i ha portat corona el qui no era previst.

6 Molts poderosos han estat molt afrontats

i els gloriosos han estat lliurats a les mans deis companys.
7 Fes recerca abans no blasmis,

primer considera i després increpa.

27, Pr. xii, 9. — i, Gn. xu, 40; Dn. vi, 3; lo. vn, 18. — 4, Act. xn, 21 s.; Iac. 11, 2. — 6, I Sm. xv,
28; Est. vi, 7.

5.— Antítesi, confirmada per l'ex- variable condició humana. Cf. I Sm.
periéncia de cada dia, que expressa la II.
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MODERACIÓ

8 Abans d'escoltar, no responguis

i enmig deis parlaments no interrompis.

9 No renyeixis per l'afer que no et pertany

i no seguis per judicar en la contesa deis pecadors.

10
Fill, les teves accions no siguin entorn de moltes coses,

si les multipliques, no restarás impunit;

i si vols encalcar, no atenyerás,

i no te n'escaparás fugint.

11 Hi ha qui treballa i malda i s'afanya

i resta tant més enrera.

12 Hi ha el qui és lent i fretura d'auxili

mancat de forca i que abunda en miseria

;

i els ulls del Senyor l'han esguardat a fi de bé

i l'ha redrecat de la seva mesquinesa,

13
i ha enlairat la seva testa

i a causa d'ell s'han admirat molts.

14 Béns i mals, vida i mort,

pobresa i benestanca provenen del Senyor.

15 Saviesa i seny i doctrina de la llei provenen de Déu,

estimació i camins de bones obres provenen d'Ell.

16 Error i tenebra per ais pecadors foren creats

i els qui exulten en la maldat envelleixen en el mal.

17 El do del Senyor per ais piadosos és estable

i el seu favor dona felicitat per sempre.

18 Hi ha qui és ric per la seva cura i estalvi

i aquesta és la part del seu guany,

19
i quan ell diu: « He trobat el repós,

ara menjaré deis meus béns »,

8, Pr. xvm, 13.— 10, I Tim. vi, 9.— 11, Ecl. iv, 8. — 13, Iob xui, 10.— 14, Iob 1, 21.— 19, Le. xn, 19.

tica de la saviesa que no pas l'esfor? i

11-13. — Per a reeixir en els nostres enginy huma,
afers i empreses val més l'assisténcia 15-16. — Aquests dos versets man-
que prové de Déu i s'obté amb la prác- quen en el text grec.
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no sap pas quin temps s'escolará

i ho deixará ais altres i morirá.

Aguanta el teu pacte i comporta't segons ell

i en la teva obra envelleix.

No t'admiris per les obres del pecador,

creu al Senyor i persevera en el teu treball

;

perqué és cosa fácil ais ulls del Senyor

de pressa i sobtosament fer ric un pobre.

La benedicció del Senyor és premi per al piados

i en hora propera fará reflorir la seva benedicció.

No diguis : « 1 Quina és la meva fretura ?

i i des d'ara quins serán els meus béns ? »

No diguis : « Ja en tinc prou

;

¿i des d'ara quin mal em pot esdevenir?

»

En jorn benastruc hi ha oblit deis mals

i en jorn malaurat hom no recorda els béns,

perqué és fácil al Senyor en el jorn de la fi

guardonar l'home segons els seus camins.

La malvestat del temps causa oblit del goig

i en la fi de l'home hi ha la revelació de les seves obres.

Abans de la seva mort no creguis ningú felig,

car per la seva fi será conegut el baró.

NO ET FIÍS DE TOTHOM

No emmenis a casa teva qualsevol home,

car moltes són les emboscades de l'enganyador.

Perdiu de ca$a en canastra

talment és el cor de l'orgullós

25, Inf. xviii, 24.

20.—El teu pacte amb Déu. Viu en

el pensament i en la práctica d'aquest

pacte.

21. — L'esguard del pecador que

frueix en pau de les riqueses no ha de

torbar-nos. Déu a la seva hora do-

nará a cadascú segons els seus mérits.

28. — Per la seva fi. Seguim l'he-

breu. El grec diu: Pels seus filis.

29. — L'home orgullos vol atuir el

qui tem el Senyor. Es com un ocell que
serveix de reclam i com un espía que
cerca els indrets desemparats. La com-
paranza és manllevada a Gn. XLII, 9-12.
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i com un espia que sotja el lloc descobert.

31 Car els béns en mals converteix l'emboscador

i en les coses selectes posa mácula.

32 Per una guspira de foc es multipliquen les brases

i Thome pecador prepara insidies fins a fer sang.

33 Guarda't del malfactor perqué maquina maleses,

no sigui que et posi una taca per sempre.

34 Estatja l'estranger i et trastornará amb renou

i et fará estranger per ais teus propis.

Fes bé al jüst

(C. XII.) 1
Si fas bé, coneix a qui el fas

i pels teus beneficis hi haurá agraiment.

2 Fes bé al piados i haurás recompensa,

i si no d'ell, almenys de 1'Altissim.

3 No hi ha bé per al qui persisteix en el mal

i per al qui no es complau en l'almoina.

4 Dona al piados i no socorris el pecador,

5
fes bé a l'humil i no donis a Pimpiadós.

Armes de guerra no li donis

per tal que amb elles no et senyoregi.

6 Car trobarás mals doblats

per tots els béns que li facis.

7 Car PAltíssim ha odiat els pecadors

i els impiadosos retribuirá amb cástig.

Dóna al bo i no socorris el pecador.

NO ET FllS DE i/ENEMIC

8 En les prosperitats no mereixerá cástig Tamic

i en les malvestats no podrá ésser amagat l'enemic.

9 En prosperitats el baró, els seus enemics entristesa;

4, Gal. vi, 10.

5.

—

Armes de guerra. Seguim el text 8. — Comenta la magnífica descrip-

hebreu. ció de l'enemic faHag. Vg. : «Non
El grec diu: Priva'l de pans i no li'n agnoscetur in bonis amicus, et non

donis. abscondetur in malis inimicus.»
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en les seves adversitats també l'amic s'allunyará.

10 No et fiis del teu enemic mai per mai

!

puix com es rovella Taram, així la seva malicia.

11
1 si s'humilia i fa via ben enclí,

aferma la teva ánima i guarda't d'ell,

i sigues per a ell com el que torca un mirall,

i que coneix que no és rovellat fins a la fi.

12 No el drecis prop de tu mateix

no sigui que et tombi i es dreci sobre el teu lloc.

No el facis seure a la teva dreta,

no sigui que tal volta cerqui el teu seient

i cap a la fi reconeguis les meves raons

i pels meus mots et compungeixis.

13 ¿Qui compadirá el fetiller mossegat peí serpent

i tots els qui tracten amb salvatgines ?

14 Talment qui fa via amb baró pecador

i s'endinsa en els pecats d'ell.

15 Romandrá un temps amb tu,

i si defalleixes, no aguantará.

16 L'enemic és dolc, en els seus llavis

i en el seu cor voldria gitar-te a la fossa.

Quant ais seus ulls, plora l'enemic,

pero si troba avinentesa, no es saciará de sang.

17 Si t'esdevé adversitat, allí el trobarás primer que tu,

i fent com qui auxilia, etziva una guitza al teu taló.

18 Mourá la seva testa i aplaudirá amb les seves mans

i murmurant moltes coses canviará la seva fa$.

La companyia del superb

(C. XIII.) 1 Qui toca la pega es sollará

i qui s'ajunta amb el superb se li assemblará.

16, Ir. xli, 6. — 1, Sap. vn, 2.

ii. — Sota la seva fingida humilitat 18.

—

Mourá la seva testa. En senyal
amaga malvats designis. d'escarni i joia maligna.
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2 No prenguis cárrega massa greu per a tu

i amb el més potent que tu i més ric no siguis company.

¿Com el vas d'argila pot ésser company de la caldera?

Si amb ella xoca, será esmicolat.

3 El ric ha comes un tort i encara amenaca,

el pobre és oprés i encara ha de sol-licitar perdó.

4 Si ets útil, es servirá de tu,

si esdevens frévol, t'abandonará.

5 Si posseeixes, conviurá amb tu

i t'empobrirá i ell no se n'agreujará.

6 Quan tindrá necessitat de tu, t'esgarriará

i et somriurá i et donará esperanza.

7 Et parlará coses belles i dirá : « ¿ Quina és la teva fretura ?

»

I et fará avergonyir amb els seus banquets,

íins que t'empobrirá dues o tres voltes

i a la fi es trufará de tu.

Després d'aixó Resguardará i t'abandonará

i la seva testa mourá sobre tu.

8 Vigila, no siguis esgarriat

i no siguis humiliat en la teva joia.

9 Invitat per un poderos, fes-te lluny

i tant més et cridará.

10 No t'ofereixis, per tal que no siguis rebutjat,

i no et separis lluny, perqué no siguis oblidat.

11 No vagis a parlar familiarment amb ell

i no creguis les seves moltes paraules.

12Amb molta parlería et temptará

i somrient t'escandallará.

13 Es sense pietat el que no guarda les paraules

i no planyará la malicia ni els vineles.

14 Conserva i vigila molt

perqué vers el teu esfondrament camines.

15.—L'home no ha de prendre qual- qui es troba en condicions semblants a

sevol per amic, sinó solament aquell les seves.
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Cerca el teu semblant

15 Tot animal ama el seu semblant

i tot home el seu proísme.

16 Tota carn s'aplega segons raca

i l'home s'adhereix al seu semblant.

17 ¿Com será amic el llop de l'anyell?

Semblantment el pecador del piados.

18 ¿Quina pau entre la hiena i el ca?

¿i quina pau entre el ric i el pobre?

19 Cacera deis lleons són els onagres del desert,

talment pasturatge deis rics són els pobres.

20 La humiliació és oprobi per a l'orgullós,

així el pobre és oprobi per al ric.

21 El ric sacsejat és sostingut pels amics,

l'humil caient és refusat pels amics.

22 Del ric que rellisca molts són emparadors,

parla coses ominoses i el justifiquen.

L'humil rellisca i encara l'increpen,

ha parlat amb ciencia i no li fou donat lloc.

23 El ric ha parlat i tots han callat,

el seu parlament han enlairat fins ais núvols.

El pobre ha parlat i digueren : ¿ Qui és aquest ?

I si empassega, el capitomben encara més.

La felicitat interior

24 Bona és la riquesa en la qual no hi ha pecat

i malvada la pobresa en boca de l'inic.

25 El cor de l'home canvia el seu semblant

17, II Cor. vi, 14.

19.

—

Onagres. Ases no domesticáis. ha dit per enveja o per altra passió

24. — En els versets precedents ha menys noble; es referia ais abusos,
parlat de la iniquitat deis rics i de la Ací dona la veritable idea quant a la

mísera condició deis pobres. No ho riquesa i a la pobresa.
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ja sigui vers el bé, ja sigui vers el mal.

26 L ,

empremta d'un cor bo és una fac joiosa

i la troballa de les paráboles són els pensaments amb esforc.

(C. XIV.) 1
Felic; 1'home que no ha delinquit en la seva boca

i la tristesa del pecat no li ha donat fiblada.

2
Felic; aquell que la seva ánima no condemna

i que no ha desdit de la seva esperanca.

Cal esquivar l'avarícia

3 A Thome mesquí no és escaient la riquesa

i a l'home envejós, ¿per quin fi les possessions?

4 Qui aplega fora de la seva ánima, aplega per ais altres

i en els seus béns els altres es xalaran.

5 Qui per a ell és dolent ¿ per a qui será bo ?

no es gaudirá en les seves possessions.

6 No hi ha pitjor malvat que el que s'embruixa ell mateix

i aquest és el guardó de la seva malvestat.

7
1 si fa bé, ho fa per descuit

i a la fi manifesta la seva dolenteria.

8 Malvat el qui té esguard envejós

qui gira la cara i vilté les ánimes.

9 L ,

ull de l'ambiciós no es sacia amb una part

i la injusticia malvada marceix 1'ánima.

10 L'ull malvat és gelós per raó del pa

i és negligent per a la seva taula.

n
Fill, segons el que tinguis, tracta't bé a tu mateix

i dignament al Senyor presenta ofrenes.

12 Recorda que la mort no s'atarda

i l'ordenament del llimb no t'ha estat mostrat.

1, Inf. xix, 16.

i. — La veritable felicitat consisteix per gasiveria no vol fer-ne ús peca
en la consciéncia innocent. contra l'ordenació divina.

3. — Els béns d'aquest món ens han 12. — Vordenament del Uimb. El de-

estat atorgats per Déu per tal que do- cret de Déu que assenyala ais homes
nem satisfacció a les nostres própies l'hora de la mort.

necessitats i a les del proisme. Qui
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13 Abans de morir fes bé a l'amic

i segons el teu poder estén i dóna-li.

14No et privis del dia bo

i que no se t'escapi cap part del desig honest.

15 ¿Tal volta no deixarás a un altre els teus treballs

i les teves fatigues peí repartiment d'heréncia ?

16 Dona i pren i engaudeix la teva ánima

perqué en el llimb hom no cerca benestar.

17 Tota carn, com un vestit, envellirá,

car és ordenament etern: «De mort has de morir.»

18 Com el fullam que brosta sobre arbre frondós

fa caure les unes i fa brotar les altres,

així la generació de carn i sang

una, talment, acaba i l'altra neix.

19 Tota obra corrompuda será abandonada

i qui la fa s'esvairá després d'ella.

Els fruits de la saviesa

20 Felic l'home que medita en la saviesa

i que en la inteHigéncia considera

;

21
el qui rumia els viaranys d'ella en el seu cor

i en els secrets d'ella penetra.

22 Va darrera d'ella com qui segueix una petja

i en les seves entrades está a l'aguait

;

23
el qui es decanta per a esguardar pels cancells d'ella

i damunt les finestres d'ella escoltará

;

24
el qui davalía per a sojornar prop de la casa d'ella

i clava l'estaca en els murs d'ella,

25
establirá la seva tenda prop de les seves mans
13, Tob. vi, 7; Sup. iv, 1; Le. xvi, 9 — 18, Is. xl, 6; Iac. 1, 10; I Ptr. 1, 24.— 20, Ps. 1, 2.

14. — Día bo. Dia de festa. 23. — El text grec posa l'expressiu

16-19. — L'Eclesiasta expressa amb verb TrocpaicúTrtcú, baixar i avanzar la

molta semblanza el mateix concepte: testa per esguardar.

Ecl. I, 4; IX, 7-10. 25. — Mans. Els costats de la ten-

18. — Carn i sang. Hebraisme que da; clavar l'estaca en els murs de la sa-

significa l'home. viesa i establir la tenda prop de les seves
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i fará estada en el sojorn benastruc

;

26 posará els seus filis en la cleda d'ella

i a l'abric de les seves branques acampará

;

27
d'ella rebrá ombra contra la xardor,

i en la seva gloria sojornará.

(C. XV.) 1 E\ qui tem el Senyor fará aixó

i el qui abraca la llei l'assolirá.

2
I li eixirá a l'encontre com una mare

i l'acollirá com la muller de la joventut;

3
li llescará el pa del seny

i amb l'aigua de la saviesa l'abeurará.

4 Es recalcará sobre ella i no es vinclará;

i en ella confiará i no será confús.

5
1 l'enlairará sobre els seus próxims

i enmig de l'aplec desclourá la seva boca.

6 Delectanca i corona d'exultació

i nom etern haurá en herencia.

7 No l'assoliran els homes desassenyats

i els homes pecadors no la veuran.

8 Es lluny de l'orgull

i els homes enganyadors no en tindran record.

9 No és escaient la lloanca en la boca del pecador,

per tal com no prové del Senyor.

10 Car amb saviesa ha d'ésser dita la lloanca

i el Senyor la fará reeixir.

Excuses vanes dels pecadors

11 No diguis: «A causa del Senyor m'he allunyat»,

car alió que odia no has de fer.

12 No diguis pas : « Ell m'ha fet errar »

3, lo. IV, 10.

mans vol dir posar les dues tendes jun- 5. — Vg. afegeix : «I l'omplirá d'es-

tes de manera que els lligams i estaques perit de saviesa i d'enteniment, i el ves-

de Tuna s'ajuntin amb les de l'altra. tirá amb estola de gloria ».

2.

—

Muller de la joventut. Dona amb 12.

—

No has de fer. Literalment :

la qual ha de contraure matrimoni. No farás.
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car no té necessitat de Phome pecador.

13 Tota abominació ha odiat el Senyor

i no ha d'ésser amada pels qui el temen.

14
E11 al principi crea 1'home

i el lliurá a la má del seu arbitri.

15 Si vols, servarás els manaments

i la fidelitat a fer el seu beneplácit.

16 T'ha estat ofert foc i aigua;

al que vulguis estendrás la teva má.
17 Davant de Trióme la vida i la mort,

alió que li plagui li será donat.

18 Puix que és gran la saviesa del Senyor,

fort en el poder, i veu totes les coses.

19 Els ulls d'Ell damunt els qui el temen

i Ell reconeixerá tota obra d'home.
20

1 no ha manat a ningú d'ésser inic,

i no ha donat consentiment a ningú per pecar.

CÁSTIGS DEL PECAT

(C. XVI.) x No cobegis molts filis inútils

i no et complaguis a causa de filis impiadosos.

2 Si esdevenen nombrosos, no t'alegris a causa d'ells,

si el temor del Senyor no és amb ells/

3 No et refiís en la vida 11ur

i no et recolzis sobre llur posteritat.

Perqué val més un que mil

i morir sense filis que teñir filis impiadosos.

4 Car amb un de prudent, la ciutat es fa populosa,

pero la tribu deis sense llei esdevindrá deserta.

5 Moltes coses així he vist amb els meus ulls

i de més fortes n'ha 01'des la meva orella.

6 En l'aplec deis pecadors s'encén el foc

16, Mt. xix, 17. — 17, Ir. xxi, 8. — 19, Ps. xxxm, 16; Hbr. iv, 13.-6, Iaf. xxi, 9.

«Val més un que temi Déu que mil filis

3. — Val més un que mil. Vg. diu: impius».
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i en la nació infidel s'abranda la ira.

7 No atorgá perdó ais antics gegants

que amb la for^a llur es resistiren.

8 No perdona els conciutadans de Lot,

els quals omplí d'oprobi a causa de llur orgull.

9 No s'apiadá del poblé de perdició

que fou assolat a causa deis seus pecats.

10 Així fou per a sis-cents mil homes d'a peu

que foren aplegats en la duresa de llur cor.

11
1 si n'hi hagués un de dur de bescoll,

seria meravella que fos deixat impunit

!

12 Car misericordia i ira de part d'Ell,

pot apiadar-se i escampar ira.

13 Com és gran la seva misericordia, també és gran el seu cástig,

judica l'home segons les seves obres.

14 El pecador no la fará allunyar amb rapacitats

i no restará enrera la perseveranca del piados.

15A tota almoina fará lloc,

cadascú segons les seves obres trobará.

16 No diguis : « Al Senyor sóc ocult.

¿ Tal volta fará memoria de mi algú de les altures ?

17 Entre la multitud del poblé no seré recordat,

car ¿ qué és la meva ánima entre la creació immensa ?

»

18 Heus aquí el cel, i el cel del cel de Déu,

Tabisme i la térra serán sotragats en la seva visita.

19 Ensems les muntanyes i els fonaments de la térra

quan esguardí vers ells amb tremolor trontollaran.

20 ¿l per aqüestes coses el cor no reflexionará

i els propis camins qui considerará?

21 Quan peco, no em veu cap home,

7, Gn. vi, 4. — 10, Nm. xiv, 29; xxvi, Ji. — 15, Rom. 11, 6.

9. — El poblé cananeu destruit pels 21. — Seguim el text hebreu. El

israelites. grec diu : / la tempesta que Vhome no

10. — La multitud que en el desert veurá — la majoria de les seves obres son

murmura. Nm. XIV, 29; XXVI, 51. en secret.
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¿i quan d'amagat cometo frau, qui ho sabrá?

¿ Les obres de justicia qui pregonará,

0 bé qui esperará? Car és lluny Talian^a.

El mesquí de cor considera aqüestes coses

1 el baró imprudent i foraviat medita follies.

Saviesa de Déu en la creació

Escolta'm, fill, i aprén la doctrina

i vers les meves paraules dirigeix el teu cor.

Declaro amb mesura la instrucció

i amb exactitud faig palesa la doctrina.

Per designi del Senyor, les seves obres són des del principi

i des de llur creació ha destriat llurs parts.

Ha ordenat per sempre les seves obres

i llur regiment pels temps successius.

No sedejaren ni es fatigaren

i no cessaren en les obres llurs.

Cap cosa no destorba la seva veina

i no desobeíren jamai la paraula d'Ell.

I després d'aixó, el Senyor ha esguardat vers la térra

i l'ha omplerta deis seus béns.

N'ha recobert la fac, amb la vida de tot animal

i vers ella será llur retorn.

Déu és la guia de l'home

(C. XVII.) J E1 Senyor creá 1'home de la térra

i altra vegada el fa tornar a ella.

2 Dies comptats i un temps els doná

i els doná poder sobre les coses que són en ella.

1, Gn. 1, 27; v, 1.

26. — Comenga la descripció de l'o- 29. — El cinquédia de la creació.

bra creadora de Déu. Els quatre pri- 1. — L'obra del sisé dia déla crea-

mers dies de la creació. ció, Trióme, del qual descriu les qua-

27. — Es refereix principalment ais litats.

astres.

4 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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3
Els revestí de forca segons ells

i els féu segons la propia imatge.

4
I infongué el seu temor sobre tota carn,

per tal de senyorejar les bésties i els ocells.

5 Deliberació i llengua i ulls i orelles

i un cor els dona per a pensar

;

6
els omplí de la doctrina de seny

i els mostrá els béns i els mals.

7 Posa el seu esguard en llurs cors,

per a mostrar-los la grandesa de les seves obres.

8 Per tal que llo'fn el nom sant

i descriguin les grandeses de les seves obres.

9 Posa també en ells la ciencia

i llei de vida els ha dat en herencia.

10 Ha establert amb ells un testament etern

i els seus judicis els ha mostrat.

11 La grandesa de la gloria han vist llurs ulls

i la gloria de la seva veu oí llur orella.

12
1 els digué: «Guardeu-vos de tota iniquitat. »

I dona preceptes a cadascun d'ells envers el proisme.

DÉU HO VEU TOT

13 Els camins llurs davant d'Ell són sempre,

no poden amagar-se ais seus ulls.

14A cada nació ha constituít un capitost;

i Israel és la part del Senyor.

15 Totes llurs obres com el sol davant d'Ell,

i els ulls d'Ell contínuament damunt llurs camins.

16 No li romandran ocultes llurs iniquitats

i tots llurs pecats davant el Senyor.

17 L'almoina de l'home li és com un segell

5, Gn. n, 18. — 14, Rom. xm, i. — 17, Inf. xxix, 12.

14. — Déu s'ha reservat Israel com 17. — El sentit deis dos hemistiquis

la seva part, per tal d'establir-hi el seu és el mateix; Déu ama i conserva ge-

regne. losament com un segell de preu o com
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i conservará la gracia de Trióme com la pupiHa.

Després d'aixó, s'aixecará i els guardonará

i Uur retribució será lliurada a cadascú.

I ais qui es penedeixen ha donat camí de retorn

i exhortá els qui han defallit en Tesperanca.

CONVIT A LA VIRTUT

20 Converteix-te vers el Senyor i deixa els pecats,

prega fac en térra i minva l'entrebanc.

21 Torna vers TAltíssim i aparta't de la iniquitat

i odia sobiranament l'abominació.

22
1 Qui lloará TAltíssim en el llimb

en comptes deis qui viuen i li donen grácies ?

23 Es perdrá la confessió del mort, perqué ja no és,

el vivent i sa lloará el Senyor.

24 Com és gran la misericordia del Senyor

i el perdó per ais qui tornen a Ell

!

25 Perqué tot no pot ésser en els homes,

car no és immortal el fill de l'home.

26 ¿Qué és més resplendent que el sol? També fallará

i Trióme que és format de carn i sang.

27 Ell visita l'estol de Palt cel

i els homes tots són térra i cendra.

Infinitat i misericordia de Déu

(C. XVIII.) *E1 que viu eternament judica ensems totes les coses,

només el Senyor será justificat.

2A ningú no ha donat poder de descriure les seves obres

18, Mt. xxv, 35. — 1, Ga. i, i.

la pupiHa deis ulls l'almoina i favors sang, que fallará en les seves obres i

fets al proisme. ádhuc en la seva vida. Gr.: i" el malvat
26. — / Vhome que ésformat de carn i pensará carn i sang.

sang. Lligó interpretada de diverses 27. — El sol visita l'estol deis astres.

maneres. Vaccari hi veu una compa- 1.

—

Judica. Seguim el text hebreu
ranga entre la claror del sol que de ve- i el paraHelisme. El text grec i Vg.
gades falla i Phome, format de carn i diuen crea ensems totes les coses.
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¿i qui seguirá de petja les seves grandeses?

3 ¿El poder de la seva majestat qui recomptará

i qui pervindrá a explicar les seves misericórdies ?

4 No s'hi pot minvar ni afegir

i no es poden seguir de petja les meravelles del Senyor.

5 Quan hom ha finit, aleshores comenta,

i quan és en repós, aleshores dubta.

6 ¿Qué és l'home i quina és la seva utilitat?

¿qué és el seu bé i qué el seu mal?
7 El nombre de dies de l'home

és molt si és de cents anys,

8 pero com gota d'aigua de mar i granet de sorra

així són aquells pocs anys en el jorn de l'eternitat.

9 Per aixó el Senyor ha estat pacient per a ells

i escampa sobre ells la seva misericordia.

10 Ha vist i reconegut que llur fi era malaurada,

per aixó ha multiplicat el seu perdó.

11 La misericordia de l'home és vers el seu proisme,

pero la misericordia del Senyor és sobre tota carn :

l2 reprén, corregeix, ensenya

i condueix, com un pastor el ramat.

13 Deis qui acullen la correcció s'apiada

i deis qui molt s'afanyen a complir els seus judicis.

Almoina cordial

14
Fill, en fer bé no reprenguis

i en cap do no posis tristor de paraules.

15 ¿Per cas la rosada no calmará la xardor?

Així mateix és millor la paraula que el do.

16 ¿Una paraula bona no és més que el present?

Ambdues coses són en l'home agraciat.

17 L/insensat amb desagraíment fa injúries

i el do de l'envejós fa fondre els ulls.

8, Ps. LXXIX, 10.
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Prudencia

18 Abans de parlar, aprén

i pren remei abans de la malaltia.

19 Abans de judicar, examina't tu mateix

i al temps de Tesbrinament trobarás perdó.

20 Abans d'emmalaltir, humilia't

i en temps de mancaments, fes palesa la conversió.

21 Res no et privi d'acomplir a temps el vot

i no esperis fins a la mort a justificar-te.

22 Abans de fer un vot, prepara't tu mateix

i no siguis com home que tempta el Senyor.

23 Remembra la ira, en els joras fináis

i el temps de venjanca, quan giri la fac.

24 Remembra el temps de fam en el temps d'abundor,

la pobresa i la fretura en els joras de riquesa.

25 Del matí al vespre el temps canvia

i totes les coses són breus davant el Senyor.

26 L'home savi en tot vigilará

i en els joras deis pecats esquivará el mancament.
27 Tothom qui és assenyat ha conegut la saviesa

i a qui l'ha trobada pertany de fer-ne lloan^a.

28
Els assenyats en paraules també han esdevingut savis

i han fet ploure proverbis exactes.

Cal refrenar les passions

29 No vagis darrerá les teves cobejances

i aparta't deis teus desigs.

30
Si atorgues a la teva ánima el plaer de la cobejan^a,

et fará objecte d'escarni pels teus enemics.

19, I Cor. xi, 28.— 21, Le. xvm, i; I Thes. v, 17.— 23, Sup. vn, 17. — 24, Sup. xi, 25. — 29, Rom. vi,

12; xiii, 14.

esperar a guarir-lo quan ja senyoreja
18. — Cal prevenir el mal més que en nosaltres.
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31 No cerquis delectanca en l'abundor del gaudi

ni maldis per a amuntegar-ne.
32 No et tornis pobre, banquete] ant a manlleu,

quan no tens res en la barjola.

(C. XIX.) ^'obrer embriagós no s'enriquirá pas

i qui menysprea les coses petites caurá a poc a poc.

2 El vi i les dones fan perdre els assenyats

i qui s'ajunta amb bagasses esdevindrá més procac.

3 Podridura i verms l'hauran en herencia,

i Pánima audaciosa será arrabassada.

Prudencia en creure i parlar

4 Qui dona fe tot seguit és lleuger de cor

i qui peca ía tort a la seva ánima.
5 El qui es complau en el mal será condemnat
6

i el qui odia el xerroteig es guarda de malicia.

7 No repeteixis jamai paraula

i no rebrás cap tort.

8 A l'amic i a l'enemic no ho esbombis,

i si per tu no hi ha pecat, no ho descobreixis.

9 Car el qui t'escoltará es guardará de tu

i al seu temps et tindrá odi.

10 ¿Has oít cap paraula? Que mori ensems amb tu;

sigues coratjós, que no et fará esclatar.

11 Per una paraula el neci sofreix dolors com de part,

com per l'infant la partera.

12 Com ascona enfonsada en la cuixa de carn

talment una paraula en l'entramena del neci.

Avisa l'amic

13 Amonesta l'amic, si és que tal volta no ho ha fet:

i si ha fet res, perqué tal volta no hi torni.

2, Gn. xix, 33; I Reg. xi, i.— 4, los. xxii, n.— 13, Lv. xix, 17; Mt. xvni, 15; Le. xvn, 3.

4-12. — L'autor ens adverteix del dirán del proi'sme, i també d'escampar
perill de donar crédit al mal que ens els defectes que en sabem.
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14 Amonesta l'amic, si és que tal volta no ha parlat;

i si ha parlat, per tal que no ho repeteixi.

15 Amonesta l'amic, car moltes vegades sorgeix la calumnia;

i no creguis a tota enraonia.

16 Hi ha qui rellisca i no del seu grat,

¿i qui no ha pecat amb la propia llengua?

17 Amonesta el proisme abans d'amena^ar-lo

i dona lloc a la llei de l'Altíssim.

SlNCERITAT EN EL BE

18 Tota saviesa és temor del Senyor,

i en tota saviesa hi ha l'observanca de la llei.

19
1 la saviesa no és pas la doctrina del mal

i no hi ha prudencia en el consell deis pecadors.

20 Hi ha dolenteria que és ben bé un oprobi,

i hi ha estult que és mancat de saviesa.

21 Val més el qui és inferior en saviesa, pero és temeros,

que el qui abunda en enginy i és transgressor de la llei.

22 Hi ha destresa segura, pero injusta,

i hi ha qui fa retorcer l'enginy per a fer palesa la justicia.

23 Hi ha qui obra el mal i s'encorba en la negror

i el seu interior és pie de frau,

24 encorba la fac i sordeja d'una orella,

pero quan no será observat, t'anirá al davant.

25
1 si per manca de forga és impedit de pecar,

quan trobará avinentesa, fará el mal.

26 Per l'aspecte será reconegut l'home

i per la fac que presenta será reconegut el sensat.

27 L'agen<;ament del baró i la rialla de les dents i els passos de

revelen les seves interioritats. [l'home

[17, Iac. ni, 8.

saviesa i la destriarem de la falsa pru-
18.— Com coneixerem la veritable déncia deis pecadors.
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DlSCREClÓ EN LES PARAULES

(C. XX.) 1 Hi ha amonestament que no és oportú

i hi ha qui calla i aquest és prudent.

2 Com és millor amonestar que enfellonir-se

!

I el qui ho reconeix será privat de menyscapte.

3 Cobejanca de l'eunuc: esflorar la donzella,

talment el qui obra la justicia per forca.

4 Hi ha qui calla i és trobat savi

i hi ha qui és odiat per la molta parleria.

5 Hi ha qui calla perqué no té resposta

i hi ha qui calla sabent l'avinentesa.

6 L ,home savi callará fins a l'avinentesa

pero el fatxenda i neci ultrapassará l'avinentesa.

7 Qui molt garla es fará avorrir

i el qui cerca dominar els altres será odiat.

8 En les desgracies d'un home hi ha prosperitat

i hi ha troballa que esdevé menyscapte.

9 Hi ha do que no et será avantatjós

i hi ha do que será un premi doble.

10 Hi ha menyscapte a causa de la gloria

i hi ha qui a causa de la humiliació alca la testa.

11 Hi ha qui compra moltes coses per poc preu,

i qui les paga set vegades més.
12 El savi amb la paraula es fará agradable,

pero les graciositats deis insensats s'escolaran.

13 El do del neci no et será avantatjós

perqué els seus ulls són molts en lloc d'un.

14 Poc et donará i molt et retraurá

3.—La virtut, només quan és volun-
tária, té mérit davant de Déu. Qui
fa el bé, no per propia voluntat, sinó

coaccionat externament, no és vir-

tuós.

8-10. — En els guanys i en les pér-

dues, no hem de fiar-nos de les apa-

rences.

13. — Els seus ulls són molts, Indici

de cobejan^a.
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i obrirá la seva boca com un pregoner,

avui donará a préstec i demá exigirá

;

avorrible és un tal home.
15 L'insensat diu : «No tinc cap amic

i no hi ha agraíment pels meus beneficis

:

els qui mengen el meu pa són falsaris de llengua.»

16 ¿Quantes vegades i quants se'n trufaran?

ÚS DE LA LLENGUA

17 Val més relliscar a térra que per la llengua

;

talment l'esfondrament deis malvats vindrá de sobte.

18 Home desagrait, faula a deshora;

en la boca deis ignorants estará contínuament.

19 Será rebutjada la parábola provinent de la boca del foll,

car no la dirá al seu temps.

20 Hi ha qui és impedit de pecar per la indigencia

i en el seu repós no s'afligirá.

21 Hi ha qui perd la seva ánima per vergonya

i per la presencia d'un neci la perdrá.

22 Hi ha qui promet una grácia a l'amic per vergonya

i el fa tornar enemic per no-res.

23 Oprobi vergonyós és en l'home la mentida,

en la boca deis ignorants estará perpétuament.

24 Millor el lladre que l'avesat a dir mentida,

ambdós, pero, heretaran la perdició.

25 El capteniment de l'home mentider és deshonor

i la seva vergonya será amb ell perpétuament.

La utilitat de la saviesa

26 El savi en el parlar s'enlairará ell mateix,

i l'home prudent plaurá ais grans.

27 Qui conrea la térra augmentará el munt del seu blat,

16. — Davant aquest v. Gr. porta el 18. — Estará contínuament. La faula

títol Páranles de máximes que tal volta o conté explicat a deshora,

indiquen el comenc d'una nova col-lecció.
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i qui plau ais grans es fará perdonar la injusticia.

28
Els regáis i els dons eixorben els ulls deis savis

i com un morrió en la boca decanten els reganys.

29 Saviesa amagada i tresor invisible

¿quina utilitat en ambdós?
30 Millor 1'home que amaga la seva niciesa

que l'home que amaga la seva saviesa.

FUIG DE LA INJUSTÍCIA

(C. XXI.) 1
Fill, ¿has pecat? No hi tornis mai més

i prega pels teus mancaments d'abans.

2 Com de la fac del serpent, fuig del pecat,

car si t'hi acostes, et mossegará.

Les seves dents són dents de lleó

que destrueixen les animes deis homes.
3 Com glavi de dos talls és tota iniquitat,

per a la seva nafra no hi ha guariment.

4 L'espaordiment i la insolencia devastaran la riquesa,

aixi la casa de Porgullós esdevindrá devastada.

5 La pregaría del pobre va de la boca a les oides d'Ell

i el seu judici vindrá de sobte.

6 Qui odia el blasme segueix la petja del pecador

i qui tem el Senyor es convertirá de cor.

7 De lluny és conegut el molt parlaire

i el sensat coneix quan ell rellisca.

8 Qui basteix la seva casa amb cabals d'altri

és com qui aplega les seves pedrés a Phivern.

9 L'aplec deis inics és estopa amuntegada,

i la llur fi, flama de foc.

10 El camí deis pecadors és enllosat de pedrés

i el seu acabament, la fossa del llimb.

28, Ex. xxm, 8; Dt. xvi, 19. — 29, Inf. xu, 14. — 9, Sup. xvi, 6.

2.

—

Destrueixen les animes. Causen bastir-se una casa en temps d'hivern,

la mort.
t

quan les pluges i glacades faran que no
8. — És com qui aplega. Per tal de sigui sólida.
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El savi i el neci

11 El qui guarda la llei domina el seu pensament

i Tacompliment de la temerla del Senyor és saviesa.

12 No será instruit aquell qui no és destre,

pero hi ha una destresa que augmenta l'amargor.

16 La ciencia del savi augmentará com un devessall

i el seu consell és com fontana de vida.

14 Les entranyes del foll són com un vas esmicolat

no posseirá gens de ciencia.

15 Si un home entes sent la paraula savia,

la lloara i hi afegirá;

pero ha oit el disbauxat i li ha desplagut

i Tha llancat darrera la seva espatlla.

16 L'explicació del foll és com un fardell en el camí,

pero damunt els llavis de l'assenyat será trobada la grácia.

17 La boca del prudent será cercada en l'assemblea

i, cor endins, hom considerará les seves paraules.

18 La saviesa és per al neci com casa enderrocada

i la ciencia del desassenyat, paraules incoherents.

19 La instrucció és per ais necis una corma ais peus

i com manilles a la má dreta.

20L ,

insensat amb riallada aixeca la seva veu,

pero rhome destre tot just somriu tranquillament.

21 Com un ornament d'or és la instrucció per al prudent

i com un bracalet sobre el brac. dret.

22 El peu de Finsensat va rápid vers la casa,

pero l'home expert restará respectuós al davant.

23 El foll des de la porta inclinat esguarda,

pero l'home instruit restará dempeus a fora.

14, Inf. xxxnr, 5.

13.

—

Fontana de vida. Font d'aigua 16. — Fardell en el camí. Anant de
que brolla, en oposició a font d'aigua camí.

en bassal o cisterna, que prové de plu- 23. — Inclinat esguarda. La mateixa
ges. expressió que XIV, 24.
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24 Es manca d'instrucció d'un home escoltar per la porta,

pero el prudent será agreujat per la ignominia.

25 Els llavis deis imprudents dirán necieses,

les paraules deis prudents serán mesurades amb balanca.

26 En la boca deis insensats hi ha llur cor,

pero en el cor deis savis hi ha llur boca.

27 Quan l'impiadós maleeix l'enemic,

ell mateix maleeix la propia ánima.

28 Solía la seva propia ánima el delator

i será odiat en l'indret on sojorna.

No TRACTIS AMB ELS NECIS

(C. XXII.) 1 A una pedra embrutada s'assembla el gandul,

tothom ha xiulat al seu menyspreu.
2 A una buina de femer s'assembla el gandul,

tothom qui Tagafa s'espolsará la má.
3 Vergonya d'un pare és la generació d'un ignorant;

pero la filia esdevindrá un menyscapte.
4 La filia prudent será una herencia per al seu marit

i la que és causa d'afront esdevé la tristesa del qui l'engendrá.

5 L'esvalotada confon el pare i el marit

i per ambdós será menystinguda.

6 Narrado inoportuna és com música en el funeral,

assots i correcció en tot temps són savis.

7 El qui ensenya un neci enganxa un vas d'argila;

desvetlla l'endormit de la pregonesa del son.

8 Com si expliqués a un endormiscat el que explica a un neci,

i a la fi dirá : « Qué és ?

»

9 Plora per un mort, puix que ha perdut la llum

i plora per un neci, puix que ha perdut el seny.

10 Plora poc per un mort, perqué ha assolit el repós,

pero la vida d'un neci és pitjor que la mort.

25. — El text grec diu: Els llavis deis seva actuario és també motiu de ver-

estrangers serán agreujats per aixó. gonya i menyscapte pels seus pares.

3. — Pero la filia ignorant amb la
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11 El dol d'un mort, set dies,

pero el d'un neci i impiadós, tots els dies de la seva vida.

12 Amb el neci no parlis massa

i no vagis amb l'insensat

;

13 guarda't d'ell, perqué no heguis sofriment

i no serás sollat amb el seu contacte

:

decantad d'ell i trobarás repós

i no serás enutjat per la seva oradura.

14
¿ Qué pesará més que el plom?

¿i quin nom més li escau que el de neci?

15 Arena i sal i maca de ferro

són més lleugers de portar que un home insensat.

16 L'empiulada de fusta ajustada en rectificado,

en cas de terratrémol, no será desunida

;

talment un cor recalcat sobre la convicció del consell

en cap temps no s'esglaiará.

17 Un cor establert sobre la reflexió del seny,

com l'ornament mesclat de sorra en el mur polit.

18 Palencs posats en lloc elevat, a contra vent, no s'aguantaran,

talment el cor temorec damunt la convicció del neci,

contra tot temor no es sostindrá.

PÉRDUA DE l'aMISTAT

19 El qui burxa l'ull atreu les llágrimes

i el qui burxa el cor fa revelar el sentiment.

20 El qui engega una pedra contra els ocells, els dispersa,

i el qui fa ultratge a l'amic dissoldrá l'amistat.

21 Contra l'amic, si per cas has tret l'espasa,

no desesperis, car hi ha camí de retorn.

22 Contra l'amic, si per cas has obert la boca,

no temis, car hi ha reconciliació

;

llevat d'escarni, altivesa, revelació de secret i cop traidor,

11, Gn. 1, 10. — 15, Pr. xxvn, 3.

18.— Els palencs posats en renglera 22. — Llevat d'escarni.

.

. Enume-
per tal de protegir les vinyes. ra els mancaments que trenquen de-
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per aqüestes coses tot amic fugirá.

Conserva la fidelitat al pro'isme en la pobresa,

per tal que en les seves prosperitats també et saciís

;

en temps de tribulació, román amb ell,

per tal que en la seva herencia siguis cohereu.

Davant del foc, la fumarola del forn i el fum

com davant de les sangs, les injúries.

No m'avergonyiré de protegir l'amic

i no m'amagaré de la seva fac

;

i si m'esdevenen malvestats per causa d'ell,

tothom qui ho sentirá se'n guardará.

Pregaría per la llengua

27 Qui em donará una guárdia sobre la meva boca

i sobre els meus llavis un segell eficac,

per tal de no caure per la seva causa

i la meva llengua no em perdi

!

(C. XXIII.) ^enyor, pare i dominador de la meva vida

no em deixis caure en aqüestes coses.

2 Qui posará uns fuets sobre el meu pensament

i esmena sávia sobre el meu cor,

perqué no siguin planyuts a les meves ignoráncies

i no es deixin correr llurs mancaments,
3 no sigui que augmentin les meves ignoráncies

i els meus pecats abundin,

i caigui davant els adversaris

i es folgui per mi el meu enemic

!

4 Senyor, Pare i Déu de la meva vida,

no m'abandonis a llur designi

:

5 no em donis Taltivesa deis ulls

27, Ps. cxl,

finitivament l'amistat, perqué deno- 2.

—

Fuets. Símbol de l'autoritat del

ten manca d'amor i ofensa premedi- qui mana i de la disciplina del qui

tada. obeeix.
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i esquiva de mi la cobejanca.

El delit del ventre i la impuresa no s'empari de mi

i a l'ánim desvergonyit no em lliuris.

7 La instrucció de la boca escolteu, filis,

i qui la guarda no será collit.

8Amb els seus llavis será deixat de banda el pecador,

el maldient i el superb trobaran entrebanc en aixó.

9 Al jurament no acostumis la teva boca

i no l'avesis a anomenar el Sant

:

10 car com Tesclau sovint preguntat

no estalviará el verdanc,

així el qui jura i anomena tostemps

no será purificat del pecat.

11 L,home avesat a jurar s'omplirá d'iniquitat

i el flagell no s'allunyará de la seva casa.

Si ha comes mancament, el seu pecat al damunt d'ell,

i si ha fet menyspreu, ha pecat doblement,

i si ha jurat en va, no podrá disculpar-se,

la seva casa s'omplirá deis resultats.

12 Hi ha un parlar que ens entortolliga amb la mort,

no es trobi en la posteritat de Jacob

!

Deis piadosos totes aqüestes coses han d'ésser bandejades

i en els pecats no es rebolcaran.

13 A la grolleria impura no avesis la teva boca,

perqué amb ella hi ha paraula de pecat.

14 Recorda el teu pare i la teva mare,

quan prens seient enmig deis grans

;

que no ho oblidis, per cas, davant d'ells

10.— Preguntat. Sotmés a enquesta. preu: incompliment del jurament. í si

Anomenar el Sant. Prendre el nom Sant ha jurat en va: jurament fals o bé a

AlJLICONAMENT DE LA BOCA

9, Ex. xx, 7; Mt. v, 3?.

7. — Davant d'aquest verset, el text

grec porta el títol que hem traduít.

11. — Si ha comes mancament : jura-

ment impremeditat. / si ha fet menys-

en va. tort.
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i, segons el teu costum, facis necieses

i desitgis no ésser nat

i el dia del teu infantament no maleeixis.

15 L'home avesat a paraules d'afront

en tots els seus dies no s'esmenará.

Els impúdics

16 Dues generes abunden en pecats,

i la tercera atreu la ira.

L'ánima cálida, talment foc enees

no s'apagará fins que haurá consumit

:

l'home luxuriós en el seu eos de carn

no cessará fins que el foc l'hagi abrusat.

17 A rhome luxuriós tot pa és agradable,

no es calmará fins que li vindrá la fi.

18 L'home que comet mancament fora del seu Hit

dient en la seva ánima : «
¿ Qui em veu ?

La tenebra al meu entorn i les parets m'amaguen

i no em veu ningú, ¿ qué temo ?

Deis meus pecats no es recordará l'Altíssim. »

19 D'aquest tal, els ulls deis homes són la seva temor,

i no ha conegut que els ulls del Senyor,

mil voltes més esclaridors que el sol,

observen tots els viaranys deis homes

i contemplen tots els replecs amagats.

20 Totes les coses eren conegudes d'Ell abans d'ésser creades,

així també després d'arribar a la perfecció.

21 Aquest tal será punit en les places de la ciutat

15, II Sm. xvi, 7. — 18, Is. xxix, i s.
— 21, Lv. xx, 10; Dt. xxn, 22.

16-17. — L'autor pren exemple deis pecat amb dona soltera. Tercer: Aixi
Proverbis i amb un enunciat numéric també la dona que ha abandonat el ma-
vol expressar més gráficament la re- rit, l'adulteri. Cf. Pr. VI, 16.

pulsió que inspiren els impúdics. Con- 17. — Pa. Expressió eufemística:

demna tres classes de pecats que pro- tota dona.
posa gradualment de menor a major. 21. — Per les places. Cástig públic

Primer : Vánima calida, pecat solitari. per escarment deis altres.

Segon: L'home que comet mancament...,
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i será capturat on no suposava.

22 Així també la dona que ha abandonat el marit

i ha obtingut un hereu provinent d'un estrany,

23 perqué primerament fou infidel a la llei de TAltíssim,

i segonament contra el marit cometé mancament,

i tercerament amb fornici adultera

i d'home estrany ha obtingut filis.

24 Aquesta a l'assemblea será conduída,

i pertocant ais seus filis, hi haurá investigació.

25 Els seus filis no escamparan reí

i els plancons d'ella no donaran fruit.

26 La memoria d'ella restará a ignominia

i el seu oprobi no será esborrat.

27
1 reconeixeran els qui resten

que res no és millor que el temor del Senyor

i que res no és més dolc que observar els preceptes del Senyor.

Lloan^a de la saviesa

(C. XXIV.) *La saviesa es lloará ella mateixa

i enmig del seu poblé es glorificará.

2 En Tassemblea de l'Altíssim desclourá la seva boca

i davant l'estol d'Ell es glorificará.

3
Jo he eixit de la boca de PAltíssim

i com una boira he recobert la térra.

4
Jo en els cims he parat la tenda

i el meu soli en una columna de núvol

.

5 El cercle del cel he giravoltat sola

i en el pregón de l'abís m'he passejat,

1. — La saviesa fa el seu elogi prin- bé que només amb aqüestes paraules

cipalment perqué ha estat present en no podem arribar a un ciar coneixe-

Déu en la distribució i ordenament de ment de la Saviesa, segona persona de

totes les coses i també perqué d'una la Santíssima Trinitat, els teólegs con-
manera particular, com en propi here- corden a dir que almenys hi és a bas-

tatge, té la seva estada a Israel. Per tament insinuada.

J
- AKTIC TBSTAMENT, VIII
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6 en les ones de la mar i en tota la térra

i en tot poblé i nació he imperat.

7 Després de totes aqüestes coses, repós he cercat,

¿i en Theretatge de qui soj ornaré?

8 Aleshores m'ha fet comanda el Creador de tot

i el que em crea ha reposat en ma tenda

i ha dit : « En Jacob para la teva tenda

i en Israel siguí la teva heretat. »

9 Abans del segle, des del principi em crea

i íins al segle no mancaré.

10 En la tenda santa davant d'Ell he exercit ministeri

i així en Sion he estat afermada.

11 En la ciutat amada semblantment m'ha fet reposar

i en Jerusalem el meu poder.

12 He arrelat en poblé iHustre,

en la part del Senyor, enmig del seu heretatge.

13 Com cedre m'he enlairat en el Liban

i com xiprer en les muntanyes d'Hermon.
14 Com palmera m'he enlairat a Engaddi,

i com tanys de rosa a Jericó

;

com olivera escaient, en la planúria

i m'he enlairat com plátan.

15 Com cinamom i ginesta d'aromes, he donat olor,

i com mirra escollida, he escampat bona flaire

;

com gálban i ónix i estacte

i com fumarola d'encens en la tenda.

16
Jo com terebint he estés les meves branques

i les meves branques, branques de gloria i gracia.

17
Jo com la vinya he fet brostar la gracia

i les meves flors, fruit de gloria i riquesa.

18 Acosteu-vos a mi els qui em cobegeu

i de les meves produccions sacieu-vos

;

19 puix el meu record és més dolc que la mel

9, Pr. vm, 22.
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i la meva herencia més que la mel de bresca.

Els qui em mengen tindran encara fam

i els qui em beuen tindran encara set.

El qui m'obeeix no s'avergonyirá

i els qui obren en mi no pecaran.

El llibre de la Llei

! Tot aixó és el llibre de Fallanca de Déu Altíssim,

llei que maná Moisés,

herencia per a les comunitats de Jacob

;

adolla saviesa com el Fison,

i com el Tigris en els jorns novells,

aboca seny com l'Eufrates

i com el Jordá en el jorns de les messes
;

fa palesa la instrucció com el Nil

i com el Geon en els jorns de la verema.

El primer no ha acabat de conéixer-la

i semblantment l'últim no li ha seguit la petja,

més que la mar ha abundat el seu pensament

i el seu consell més que el gran abís.

L'AUTOR

I jo, com canal que prové d'un riu

i com un aqüeducte vers el ¡ardí,

he dit : « Abeuraré el meu hort

i regaré els erols. »

I heus aqui que el canal m'ha esdevingut un riu

i el riu meu ha esdevingut una mar.

Encara faré brillar la instrucció com l'albada

23. — Els quatre rius esmentats en
Gn. II, 1 1-14.

25. - Com el Nil. Cf. Is. XXIII, 3,

en hebreu ieor. El traductor grec ho
ha confós amb or i tradueix <f>cbq llum.

28. — L'autor ha pres com una se-

quía l'aigua del gran riu de l'Escriptu-

ra, a profit propi i deis altres. Sembla
que sigui conscient de formar part deis

escriptors inspirats.



62 ECLESIÁSTIC-XXIV, 31-XXV, 8

i ho faré palés fins a la llunyania

;

31 encara escamparé 1'ensenyament com a profecía

i la lliuraré a les generacions deis segles.

32 Vegeu que no m'he fatigat per mi sol,

sinó per tots els qui la cerquen.

Les persones millors

(C. XXV.) 1 En tres coses he estat embellida

i he esdevingut bella davant el Senyor i els homes

;

la concordia deis germans, l'amistat deis próxims,

i muller i marit que viuen ben avinguts.

2 Tres géneres ha odiat la meva ánima

i m'he indignat molt en la vida llur:

el pobre superb i el ric mentider,

el vell luxuriós mancat de seny.

3 En la joventut no arreplegares,

¿i qué trobarás en la teva vellesa?

4 Com és escaient el judici a la canicie

i ais ancians de conéixer el consell.

5 Com és escaient la saviesa deis vells

i ais honorables el criteri i consell.

6 Corona deis vells és la molta experiéncia

i llur gloria el temor del Senyor.
7 Nou suposicions he declarat benaurades de cor,

i la desena proclamaré amb la llengua

:

L'home que s'alegra a causa deis filis,

el qui viu fins a veure l'esfondrament deis enemics.

8
Felic; el qui conviu amb muller assenyada

i el qui no llaura amb ase i bou ensems
8, Inf. xxvi, 1; Sup. xiv. i; xix, 16; Iac. ni, 2.

1. — Aquest capítol consta de dues severament que ens guardem de la dona
parts; en la primera (i-i i), proposa les malvada. — Tres coses. Forma retórica

persones que són dignes de lloanca, de posar en relleu les coses importants.

perqué han assolit la saviesa i el temor 8. — Vg. afegeix: Felic el qui ha tro-

del Senyor. En la segona, amonesta bat un amic veritable.
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i aquell qui no ha relliscat amb la llengua

i el qui no ha servit a un indigne d'ell.

9 Felic el qui ha trobat la prudencia

i el qui ensenya a les oides deis qui escolten.

10 Com és gran el qui ha trobat la saviesa,

pero no és més que el qui tem el Senyor.

11 La temor del Senyor excelieix sobre tot

el qui la posseeix ¿a qui será comparat?

La mala dona

12 Qualsevol plaga, pero no la plaga del cor,

i tota malicia, pero no la malicia de la dona.

13 Qualsevol agressió, pero no l'agressió deis qui odien,

i qualsevol venjanca, pero no la venjanca deis enemics.

14No hi ha metzina pitjor que la metzina del serpent

i no hi ha cólera pitjor que la cólera de la dona.

15 Conviure amb lleó i dragó em plaurá

més que soj ornar amb dona perversa.

16 La perversitat de la dona fa canviar el seu aspecte

i enfosqueix la seva fac. com un ós.

17 Quan el marit d'ella s'escau entre els amics,

sense voler gemega amargament.
18 Petita és tota maldat davant la maldat de la dona,

la sort del pecador li caigui damunt.
19 Com una pujada sorrenca per ais peus d'un vellard,

talment és la dona llenguda per a un home pacífic.

20No caiguis pas per la bellesa d'una dona

i per la dona no glateixis.

21 Ira i vituperi i vergonya gran

si la dona manté el seu marit.

22 Cor esquifit i esguard trist

14. — No hi ha metxina. El grec pujada i la sorra que li priva d'afermar

diu: No hi ha testa pitjor. el peu.
19.—Doble turment per a un vell; la
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i plaga de cor és la dona malvada.

Mans débils i genolls vaciHants

és la que no fa felic el seu marit.

23 De la dona prové el principi del pecat

i per la seva causa morim tots.

24No donis sortida a l'aigua,

ni llicéncia a la dona malvada.

25
1 si no fa via segons la teva má

de les teves carns aparta-la.

La bona dona

(C. XXVI.) 1
Felic, el marit d'una bona dona

i el nombre deis seus dies será doblat.

2 La dona coratjosa plau al seu marit

i les anyades d'ell emplenará en pau.

3 Una bona dona és una bona part,

será lliurada en la part deis qui temen el Senyor

;

4 del ric i del pobre el cor és content,

en tota avinentesa, la fac alegre.

5 Per tres coses tem el meu cor

i per la quarta em neguitejo;

l'acusació de la ciutat, la convocació de la xurma

i la calumnia; coses feixugues més que la mort.

6 Neguit de cor i dol és la dona gelosa d'altra dona

i el fuet d'una llengua que a tots ho ha explicat.

7 Com jou de bous mal girbat és la dona perversa,

qui la domina és com el qui percaca un escorcé.

8 Gran enuig és la dona embriaga

i no amagará la seva vergonya.

9 La luxúria de la dona és en les procacitats deis ulls

i será coneguda en les seves parpelles.

23, Gn. ni, 6,

1. — Després de blasmar amb tant dona honesta i déla felicitat que ella

de rigor la mala dona ve l'elogi de la atreu sobre els qui l'envolten.
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10 Entorn d'una filia audaciosa referma la guardia,

no fos que, trobant negligencia, de si mateixa disposi.

11 Vigila darrera l'ull desvergonyit

i no t'admiris si contra tu comet mancament.
12 Com vianant assedegat obre la boca

i beu de tota aigua propera,

al davant de tot palenc seurá

i en venir l'ascona obrirá el buirac.

13 La gracia de la dona afalagará el seu marit

i la ciencia d'ella engreixará els ossos d'ell.

14Do del Senyor és la dona callada

i no hi ha bescanvi digne d'una ánima instruida.

15 Gracia sobre gracia és la dona pudibunda

i no hi ha cap mesura digna d'una ánima continent.

16 Com sol llevant en les altures del Senyor

és la formosor de la bona dona en l'adrec. de la seva casa.

17 Llum resplendent sobre llumener sant

és la bellesa del rostre en una bona estatura.

18 Columnes d'or sobre bases d'argent

són els peus vistents sobre talons ben plantáis.

19 Per dues coses s'entristeix el meu cor

i per la ter<;a em ve airament

:

l'home de guerra que decau per miseria

i els homes assenyats quan són menystinguts

;

qui de la justicia torna al pecat,

el Senyor el prepara per a l'espasa.

HONRADESA

20 Difícilment el mercader esquivará la culpa

i el taverner no será quiti de pecat.

12. —Palenc. El signe de prostitu- 13.— Engreixará, els ossos. Li donará
ció de qué parla Ez. XVI, 25. — I en benestar. Pr. XV, 30.

venir rascona obrirá el buirac. Indica 17-18. — Comparances preses de la

el lliurament culpable i fácil de Pim- construcció del tabernacle. Ex. XXV,
púdic. 31.
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(C. XXVII). *A causa de l'indiferent molts han pecat

i el qui., cerca d'enriquir-se desvia Pesguard.

2 Enmig de pedrés amuntegades s'aguantará el pal

i enmig de la venda i la compra el pecat fará trencadissa.

3
Si no t'afermes diligent en la temenca del Senyor,

prest será enderrocada la teva casa.

4 Peí sacseig del garbell resta el boíl,

talment el rebuig de l'home quan parla.

5 El forn comprova els atuells del gerrer,

i la prova de l'home, peí seu parlament.

6 El fruit de l'arbre mostra el seu conreu

com l'expressió del pensament el cor de Thome.
7 Abans de Pexamen no llois ningú,

perqué aquesta és la prova deis homes.

Justícia

8
Si encalces alió que és just, ho assolirás

i te n'agencarás com túnica de gloria.

9 Els ocells amb llurs semblants s'uneixen

i la veritat torna ais qui la practiquen.

10 El Ileo está a l'aguait de la presa,

talment els pecats deis qui obren injustícies.

11 L ,

explicació del piados és sempre saviesa,

pero el desassenyat com la lluna canvia.

12 Enmig deis desassenyats aprofita el temps,

pero enmig de l'inteliigent estigues contínuament.

13 L'explicació deis necis és un ultratge

i la rialla llur en la disbauxa del pecat.

14 La parleria del qui jura molt enerica els cabells

1. — L'indiferent. Així son anome-
nades les riqueses, per tal com no son
per elles soles cap mal ni cap bé. Tot
depén de la manera com són empra-

des. Alguns ho interpreten com a cosa
de poc valor, un guany petit.

12. — Aprofita el temps. Literalment

conserva.
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i llur brega és embús per a les orelles.

L5 Escampament de sang és la brega deis orgullosos

i llur contesa desagradable a l'orella.

Els secrets

6 El qui revela els secrets perdrá el crédit

i no trobará amic per a la seva ánima.

7 Ama Tamic i sigues-li fidel,

pero si has revelat els seus secrets,

no li vagis més darrera

;

8 perqué talment un home que ha fet perdre el seu patrimoni,

així has perdut l'amistat del proísme

;

9
i com ocell que has deixat escapar de la teva má,

així l'has esquivat, i no el percatarás.

°No l'encalcis, perqué molt s'ha allunyat

í s'ha escapolit com un cervatell de la Hacera

;

1 perqué una ferida pot cloure's,

i per l'afront hi ha reconciliado,

pero el qui ha revelat secrets ha perdut l'esperanca.

Hipocresía

El qui fa signes amb l'ull trama malvestats

i qui ho observa s'allunya d'ell.

Al davant deis teus ulls endolcirá la seva boca,

per les teves paraules t'admirará

;

pero després canviará la seva boca

i en les teves paraules donará escándol.

Moltes coses he odiat, pero cap igual que a ell,

i el Senyor l'odiará.

El qui engega una pedra enlaire sobre el seu cap l'engega

i la plaga feta a traició reparteix les ferides.

El qui cava una fossa en ella caurá,

i el qui dreca un parany, en ell será capturat.
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27 El qui fa malvestat en ella es rebolcará

i no coneixerá d'on li ve.

28 L'escarni i la injúria són deis orgullosos

;

i la venjanca com un lleó li parará emboscada.
29 Amb parany serán capturats els qui s'alegren de Tesfondrament

i la dolor els consumirá abans de la mort llur. [deis piadosos

El perdó

30 Ressentiment i cólera són coses abominables

;

i rhome pecador les posseirá.

(C. XXVIII.) X E1 qui es venja, de part de Déu trobará venjanca,

i els seus pecats refermará més.

2 Perdona al teu proisme la injusticia

i aleshores quan tu preguis, els teus pecats serán deslligats.

3Un home contra l'altre conserva la rancúnia

¿i de part del Senyor cerca guariment?

4 Per a rhome semblant a ell, no té misericordia

¿i prega pels seus propis pecats?

5
E11, essent carn, conserva el ressentiment

¿qui li obtindrá perdó pels seus pecats?

6 Recorda les darreries i deixa de teñir enemics,

la corrupció i la mort, i román en els manaments.
7 Recorda els manaments i no t'airis amb el pro'isme,

i el testament de l'Altíssim, i passa per alt la ignoráncia.

Les bregues

Esquiva la lluita i minvarás els pecats,

car l'home irascible abrandará la lluita,

i l'home pecador pertorbará els amics,

i enmig deis qui viuen en pau portará calúmnia.

Segons el bosc, així s'abrandará el foc

i, Dt. xxxii, 15; Mt. vi, 14; Me. xi, 25; Rom. xn, 19
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i segons la forca de 1'home será la seva ira,

i segons la seva riquesa elevará el seu ressentiment,

segons la fermesa de la lluita s'abrandará.

11 Baralla sobtada encén el foc,

i lluita de sobte empesa escampa sang.

12
Si bufes una espuma, s'encendrá,

i si escups al damunt, s'apagará

:

i ambdues coses provenen de la teva boca.

Murmuració

13 El botzinaire i el de dues llengües será blasmat,

perqué n'ha fet perdre molts que vivien en pau.

14 La llengua maldient molts n'ha enderrocats

i n'ha escampats de nació en nació

:

i ciutats murades ha destruit

i els casáis deis poderosos ha destruit.

15 La llengua maldient ha esquivat les dones valeroses

i les ha privades de llurs treballs.

16 Qui a ella atén no trobará repós,

i no haurá sojorn en pau.

17 El cop de fuet produeix verdancs,

pero el cop de la llengua estavella els ossos.

18 Molts han caigut peí tall de l'espasa,

pero no son tants com els caiguts per la llengua.

19 Felic qui n'está resguardat,

qui no ha traspassat enmig de la seva ira,

qui no ha arrossegat el jou d'ella,

i en els seus grillons no ha estat pres

!

20 Perqué el jou d'ella, jou de ferro,

els grillons seus, grillons de bronze,

21 mort malvada la mort d'ella,

14.— La llengua maldient. En el text qué la llengua calumniadora s'interposa

grec s'anomena la llengua tercera, per- entre dues persones per enemistar-Ies.
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i és molt més profitós el seu llimb.

22 No dominará els piadosos

i en la flama d'ella no serán abrusats.

23 Els qui abandonen el Senyor cauran en ella,

i en ells cremará i no será apagada;

contra ells será Uancada, talment un Ileo,

i com una pantera els esquinará.
24 Veges ! Envolta la teva possessió amb espines

enclou el teu or i Pargent,

25 per a les teves paraules fes un pes i balanca

i per a la teva boca fes una porta i forrellat.

26 Vigila que no rellisquis amb ella, tal volta,

no sigui que caiguis davant del sotjador

!

El préstec

(C. XXIX.) 1 Qui practica la misericordia dona préstec al proísme

i qui l'auxilia amb la seva má observa els manaments.
2 Dona préstec al proísme en l'avinentesa de la seva necessitat,

i restitueix al proísme en el temps avinent.

3 Mantén la paraula i tracta'l amb fidelitat,

i en tot temps trobarás la necessitat teva.

4 Molts consideren el préstec com una troballa

i fan un greuge ais qui els han auxiliats.

5 Mentre rebi d'algú, besará la seva má,

i per les riqueses del proísme humilia la veu;

pero en l'avinentesa de restituir, ajornará el temps,

i respondrá paraules d'enuig i en culpará el temps.

6 Si li és possible, a penes en rebrá la meitat,

24. — De faisó colpidora conclou el Els manaments. Ex. XXII, 20-26;

Savi la seva amonestació entorn del Lev. XXV, 35; Dt. XV, 7.

greu dany que causen les murmuracions 4. — El préstec essencialment inclou

i calúmnies. Pobligació de tornar el bé lliurat. Qui
1. — El préstec, com tota obra en ho considera com una troballa que no

servei del proísme menesterós, ha de obliga a res comet una injusticia,

considerar-se com una obra de mise- 5.

—

En culpará el temps. Com a mas-
ricórdia. sa difícil per a satisfer el deute.
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i ho deurá comptar com una tíoballa

;

i si no, li ha defraudat els seus béns

i el tindrá com enemic, no endebades

;

blasmes i afronts li donará en paga

i en comptes'de gloria, li tornará vilipendí.

7 Molts a causa de la malicia s'han retret,

temerosos d'ésser espoliáis debades.

8 Malgrat aixó, sigues magnánim per al pobre

i no li facis esperar Talmoina.

9 En grácia al manament has d'acollir el pobre

i segons la seva indigencia no l'acomiadis de buit.

10 Perd l'argent per al germá i l'amic

i no el deixis sota la pedra, a perdició.

11 Esmerca el teu tresor segons els manaments de l'Altíssim

i t'aprofitará més que Por.

12 Reclou l'almoina en els teus graners

i ella t'afranquirá de tota malvestat

;

13 més que Tescut de forca, més que la llanca de virior,

contra Penemic lluitará per tu.

Fianza

14 L,home bo dona flanea al proisme

i el que ha perdut la vergonya l'abandonará.

15 Els favors del qui dona flanea no oblidis,

puix ha donat la seva ánima per tu.

16 El pecador malversará els béns del qui dona flanea

i el malagrait de pensament abandonará el qui l'ha salvat.

17 La flanea n'ha perdut molts que prosperaven,

i els ha saesejats com onada de mar

;

18 homes poderosos ha fet emigrar

i els ha fet vagar per nacions estrangeres.

19 El pecador, caient en la flanea

11, Tob. iv, 10. — 12, Sup. xvii, 17.
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i escometent empreses, caurá en el judici.

20 Empara el proisme segons el teu poder

i vigila't tu mateix, no sigui que caiguis.

A CASA I A FORA

21 El principal de la vida és l'aigua i el pa

i el vestit i la casa per a cobrir la nuesa.

22 Millor és la vida del pobre sota cobert de bigues

que banquets espléndids en casa d'altri.

23 Amb poc i amb molt, estigues satisfet

i no sentirás l'ultratge del sojorn.

24 Es vida enutjosa anar de casa en casa,

on serás estatjat no podrás obrir la boca.

25 Acollirás un hoste i el farás beure, sense gratitud,

i ultra aixó, haurás d'oir paraules amargues.
26

« Passa avant, foraster, para la taula,

i si hi ha res en ta má, nodreix-me.»
27 «Vés-te'n, foraster, de la presencia d'honor,

em've d'hoste el germá, necessito rallotjament.»

28 Feixugues aqüestes coses per a 1'home que té seny:

Tultratge de la casa i Pafront del creditor.

Edücació dels fills

(C. XXX.) 1E1 qui ama el seu fill li sovintejará els fuets

per tal que s'alegri en les seves darreries.

2
El qui instrueix el seu fill se n'aprofitará,

i a causa d'ell es gloriará enmig dels seus coneguts.

3 El qui ensenya el seu fill suscitará la gelosia de l'enemic

i davant els amics a causa d'ell exultará.

4 Ha finit el seu pare, i com si no fos mort,

21, Inf. xxxix, 26. — 1, Pr. xm, 24; xxm, 13. — 3, Dt# vi, 7.

1. — El text grec porta com encap- duent dels pares que consenten els avi-

galament Deis infants. És una diatriba ciaments dels fills, sense corregir-los

contra aquell amor cec i contrapro- ni donar-los instrucció convenient.
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puix un que li és semblant ha deixat després d'ell.

5 Durant la seva vida ha vist i ha gojat,

i en la seva fi no s'ha entristit.

6 Enfront deis enemics ha deixat un venjador,

i qui ais amics correspondrá amb agraíment.

7 Qui plany el fill haurá de lligar-li les nafres,

i per qualsevol crit serán contorbades les seves entramenes.

8 Cavall indómit resulta entere

i fill abandonat esdevé temerari.

9 Amanyaga el fill i et fará esglaiar,

juga ensems amb ell i et donará marriment.
10 No riguis ensems amb ell, per tal que ensems no t'afligeixis

i a la fi cruixis de dents.

11 No li donis llicéncia en la jovenesa

i no deixis de banda els seus errors.

12 Rebrega els seus flanes mentre és infant

no sigui que, endurit, et desobeeixi.

13 Esmena el teu fill i treballa en ell,

per tai que no empasseguis en la seva deformitat.

La salut

14 Val més un pobre sa i robust

que un ric flageHat en el seu eos.

15 Salut i benestan^a millor que tot Por

i un eos robust més que fortuna immensa.
16 No hi ha riquesa millor que la salut del eos

i no hi ha millor joia que el plaer de cor.

17 Es millor la mort que la vida amarga,

i repós eternal que xacra persistent.

18 Béns escampáis davant d'una boca closa

és l'ofrena de viandes posades damunt la tomba.
19

¿ Qué aprofitará l'ofrena deis fruits a l'ídol ?

12, Sup. vn, 23. — 19, Dn. xiv, 6.

10. — Ir. XXXI. 29; Ez. XVIII, 2; Am. IV, 6.
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Car no pot menjar-ne ni olorar.

Talment és el qui ha estat bandejat peí Senyor.

20 El qual esguarda amb els ulls i sospira

com sospira l'eunuc que abraga una donzella.

21 No lliuris al marriment la teva ánima

i no et turmentis amb el teu pensament.

22 La joia del cor és vida per a l'home

i l'alegria del baró és Uargada de dies.

23 Ama la teva ánima i aconsola el teu cor

i esquiva de tu la gran tristor,

puix molts n'ha occit la tristesa

i en ella no hi ha profit.

24 La gelosia i la ira minven els dies

i l'afany porta la vellesa abans de temps.

25 Un cor alegre i bo val més que els banquets

;

prendrá cura deis seus menjars.

POBRESA I RIQUESA

(C. XXXI.) 1 El desvetllament per la riquesa fon les carns

i aquest afany allunya la son.

2 L'afany del desvetllament reclamará l'endormiscat

i com greu malaltia esquivará la son.

3 Malda el ric per l'aplec de riqueses

i quan reposa, se sadolla de les seves delicies

:

4 malda el pobre amb migradesa de vida,

i quan reposa, esdevé freturós.

5 El qui ama l'or no será justificat

i el qui encalca la corrupció se n'omplirá.

6 Molts, a causa de Tor, han estat lliurats a la ruina

i fou llur perdició contra llur foq

;

7
és un lleny d'ensopec per ais qui li ofereixen sacrificis

i tot insensat será capturat en ell.

20, Pr. xii, 2 j; xv, 13; xvn, 22. — 23, II Cor. v, 10. — 6; Sup. vm, 2.
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8 Venturos el ric que fou trobat irreprensible

i que no ha anat a 1'encalc, de Tor.

9 <¿Qui és i el proclamarem benaurat?

Car ha fet meravelles en el seu poblé.

10 ¿Qui és que ha estat provat en aixó i ha estat perfecte?

aixó li será causa de gloria.

¿ Qui podia prevaricar i no ha prevaricat

i fer malvestats, i no n'ha fetes?

11 Han estat afermats els seus béns

i les seves almoines serán publicades en l'assemblea.

Frugalitat
12 {En taula gran has pres seient ?t

No obris vers ella la teva gorja

i no diguis : « Moltes coses hi ha al damunt. »

13 Remembra que és mala cosa Pul! maligne.

De més maligne que l'ull ¿ qué ha estat creat ?

Per aixó per qualsevol esguard llagrimeja.

14 Considera en tu mateix les coses del proisme

i en tot afer reflexiona.

15 No estenguis la má on ell esguarda

i fes que no el trobis en el plat.

16 Menja com a home les coses que et són presentades

i no masteguis per no fer-te avorrir.

17 Cessa el primer en gracia a l'educació

i no siguis insaciable, no sigui que ofenguis.

18
1 si enmig de molts has pres seient,

primer que ells no estenguis la teva má.
19 Que poca cosa és suficient a l'home educat

!

Per aixó sobre el seu jac. no panteixará.

8.—No és la riquesa en ella mateixa 13. — Ull maligne. Que esguarda
la que és blasmada en els versets ante- amb enveja o cupiditat.

—

Per qualsevol

riors, sinó l'abús; altrament no faria esguard llagrimeja. Plora per qualsevol
l'elogi del ric irreprensible. Venturos cosa.

el ric. Vg. Beatus uir. 19. — No panteixará com aquell que
10. — Vg.: Erit illi gloria eterna. ha fet abús del menjar i beure.

6 - ANTIC TESTA MEN'T, VIII
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1

20 Un son saludable per al ventre moderat,

es lleva dematí i la seva ánima amb ell.

La fatiga de l'insomni i la cólera i la correnca

són amb Phome insaciable.

21
1 si ets violentat en els ápats,

aixeca't, marxant peí mig, i reposa.

22 Escolta'm, fill, no em menyspreís,

i a la fi trobarás les nieves paraules

;

en totes les teves obres sigues diligent

i cap malaltia no caurá damunt teu.

23 El llavi beneirá el qui és espléndid en pans,

i la testimonian^ de la seva bellesa és fidel.

24 La ciutat murmura del qui és gasiu en pa,

i la testimonian^ de la seva dolenteria és exacta.

25 Amb el vi no facis el fort,

car molts n'ha fet caure el vi.

26 La fornal prova l'acer en el tremp,

com el vi els cors en la lluita deis orgullosos,

27 El vi per ais homes és igual a la vida,

si el beus amb la seva mesura.

Quina vida al qui li escasseja el vi?

certament fou creat per a la fruíció deis homes.
28 Exultació del cor i fruíció de l'ánima

és el vi begut a temps, a bastament.

29 Amarguesa d'ánima el vi begut amb excés

amb irritació i caiguda.

30 L'embriaguesa inflará la ira de l'insensat vers la caiguda,

minvant la forca i afegint ferides.

31 En el convit de vi no reprenguis el pro'ísme,

i no l'afligeixis en la seva delectanga

:

mot d'injúria no li diguis,

i no l'atracallis amb cap reclamació.

25, Idt. xiii, 4. — 27, Ps. cni, 15; Pr. xxxi, 4,

21. — Violentat a menjar excessivament.
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EL PRES1DENT DE l'ÁPAT

(C. XXXII.) ^T'han constituit president? No t'altivis,

enmig d'ells sigues com un d'ells.

2 Pren cura d'ells i així pren seient.

I havent complert a la teva obligado, asseu-te,

3 per tal de folgar-te a causa d'ells

i en gracia al bon agencament obtinguis corona.

4 Parla, oh més anciá, perqué et pertany,

amb doctrina exacta i no destorbis les músiques.

5 On hi ha cant, no vessis paraules,

i en temps desavinent no facis el savi.

6 Un segell de robí sobre un adrec. d'or

és el concert musical en l'ápat amb vi.

7 En fermall d'or un segell de maragda

és l'harmonia musical amb la delicia del vi.

8 Parla, jovencell, si t'és necessari,

a penes dues vegades, si ets preguntat.

9 Resum el parlament, amb poc digues molt,

sigues com el qui sap i ensems calla.

10 Enmig deis grans no vulguis igualar-te,

i quan un altre parla no vulguis garlar.

11 Abans del tro s'apressa el llampec,

i davant el modest precedeix la gracia.

12 A l'hora d'aixecar-se, no restis enrera,

enretira't a casa i no siguis descurat.

13Allí folga't i acompleix els teus pensaments

i no pequis amb paraula orgullosa.

14
1 sobre aqüestes coses, beneeix el que t'ha fet

i el que t'ha amarat deis seus béns.

1. — En grec aquests versets van sidents elegits abans del banquet per
precedits del títol Deis presidents, els tal de vetllar que tots els comensals
simposiarques deis grecs

,
magistri o fossin honorablement tractats.

reges deis romans ; es refereix ais pre- 3.

—

Al bon agencament. Del convit.
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El temor de Déu

15 El qui tem el Senyor acceptará la correcció

i els qui vetllen trobaran benvolenca.

16 El qui cerca la llei es saciará d'ella

i el qui fingeix empassegará en ella.

17 Els qui temen el Senyor trobaran judici

i les justificacions com foc brillaran.

18 L'home pecador esquivará el blasme,

i segons la seva voluntat trobará interpretació.

19 El baró de consell no menystindrá la reflexió

:

el foraster i enorgullit no s'aturará per temenca,

ádhuc després d'obrar sense consell.

20 Sense consell no farás res

i després d'haver-ho fet no et penedirás.

21 En camí de caiguda no vagis,

i no empasseguis en els pedregars.

22 No et fi'is del camí no fressat

i pels teus filis vigila.

23 En tota obra fia't de la teva ánima,

perqué aixó és la guarda deis manaments.
24 El qui es fia a la llei obeirá els manaments,

i el qui s'ha confiat al Senyor no será menyscabat.

(C. XXXIII.) 4 E1 qui tem el Senyor no li eixirá a l'encontre el mal

ans en la temptació de nou reeixirá.

2 L'home savi no odiará la llei,

pero el qui fingeix en ella és com ñau en tempesta.

3 L'home assenyat será fidel a la llei

i la llei li és fidel com oracle just.

4 Prepara el parlament i aixi serás escoltat,

recull ensems la instrucció i respon.

liberació amb si mateix o bé consulta

19-20. — Consell Pot significar de- amb altra persona.
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5 Com roda de carro són les entranyes del neci

i el seu pensament com fusell que giravolta.

6 Un cavall llavorer és com un amic burleta,

sota qualsevol que hi hagi al damunt renilla.

DÉU PROVIDENT

7
¿ Per qué un dia és empés per altre dia

i tota la Uum diürna de l'any ve del sol?

8 Per la ciéncia del Senyor han estat destriats

i ha fet variar els temps i les festes

;

9 algunes n'ha exalcades i santificades,

d'altres n'ha posat en el nombre deis dies.

10 També els homes tots provenen del sol

i de la térra fou creat Adam.
n Amb plenitud de saviesa el Senyor els ha destriats

i ha fet variar els camins llurs.

12 Alguns d'entre ells ha beneit i exaltat

i alguns d'entre ells ha santificat i acostat vers Ell.

Altres d'entre ells ha maleit i minvat

i els ha bolcat de llur estada.

13 Com argila de terrisser en la seva má,

tots els camins d'ella segons el seu bell albir,

talment els homes en la má del que els ha fets

donará a ells segons el seu judici.

14 Enfront del mal hi ha el bé,

i enfront de la mort, la vida

;

aixi enfront del piados hi ha el pecador.

15 Així també observa totes les obres de l'Altíssim

de dues en dues, l'una enfront de l'altra.

16
1 jo, l'últim, m'he desvetllat

5, Sup. xxi, 14. — 12, Gn. 11, 7. — 13, Rom. ix, 21.

7.— Gradació admirable de totes les 16. — L'autor assenyala el designi

coses segons la savia distribució de Déu. de Déu que ell fos l'últim d'escriure en
13. — Exemple que reproduirá sant l'Antic Testament un llibre d'amones-

Pau, Rom. IX, 21. Cf. també Ir. taments moráis.
XVIII, 6.



8o ECLESIÁSTIC - XXXIII, 17-28

com el qui espigóla en el rostoll darrera les messes.

Amb la benedicció del Senyor he avan$at,

i com el qui verema he omplert el cup.

17 Considereu que no m'he afanyat per mi sol

sinó per tots aquells qui cerquen instrucció

!

18 Escolteu-me, oh grans del poblé,

i els que regiu les assemblees, pareu Toida.

Els béns propis

19 Al fill i a la muller, al germá i a l'amic,

no els donis poder damunt teu, en ta vida;

i no donis a altri les teves possessions

per tal que, penedit, no hagis de mendicar d'ells.

20 Mentre vius i en tu hi hagi alé,

no et venguis tu mateix a ningú;

21 car és millor que els teus filis et mendiquin

que no que hagis d'esguardar vers les mans deis teus filis.

22 En totes les teves obres sigues superior,

no facis ultratge al teu honor.

23 En el jorn darrer deis jorns de la teva vida

i en el temps de la fi distribueix l'heréncia.

Els servents

Farratges i verga i cárregues per a Tase,

pa i correcció i treball per al servent.

Fes treballar el minyó i trobarás repós,

li amolles les mans i cercará la llibertat.

El jou i la corretja fan blegar el coll

i el servent malfeiner, les tortures i les proves.

Posa'l en el treball perqué no gandulegi,

puix Tociositat ha fet aprendre molta maldat.

En els treballs estableix-lo com li pertoca

17, Sup. xxiv, 40.
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i si no obeeix, carrega-li les cormes

;

pero no t'excedeixis amb ningú

i no facis res sense judici.

Si tens un servent, sigui com tu,

perqué amb sang l'has comprat.

Si tens un servent, tracta'l com a tu mateix,

perqué la teva ánima necessita d'ell.

Si el maltractes i se'n fuig lluny,

¿ per quin cami el cercarás ?

ASTRUGÁNCIES

(C. XXXIV.) ^ón buides i enganyoses les esperances de l'home

i els somnis donen ales per a volar ais necis. [insensat,

2 Com qui vol abastar l'ombra i encalcar el vent

talment és qui confia en somnis.

3 Una cosa enfront de Taltra és el miratge deis somnis

;

enfront del rostre la semblanza del rostre.

4 De part de Timpur ¿quina cosa vindrá purificada?

i de part del mentider ¿qué será veritable?

5 Les endevinacions, auguris i somnis són coses vanes,

com el cor d'una dona en el part és agitat de fantasies.

6 Llevat que sigui tramés de part de l'Altíssim en visitado,

no lliuris a aqüestes coses el teu cor

;

7 car els somnis n'han fet foraviar molts

i esperant en ells han caigut.

8 Sense engany ha d'acomplir-se la llei

i la saviesa és la perfecció per a la boca fidel.

30, Sup. vii, 20.

1. — Els somnis són coses vanes la somnis que no mostren res de real,

major part de vegades, llevat el cas que 8. — La certesa infaHible de la pa-

hom sápiga que provenen de Déu com . raula de Déu ha d'ésser la nostra guia,

a gracia particular; cf. Gn. XXXVII, 5; no la buidor deis somnis; aquest verset

XL, 41; Mt. II, 12, 23. serveix d'instrucció ais versets següents

3. — Amb la comparanza del mi- en qué explica com el temor del Senyor
rail que reprodueix la fac, sense que és la veritable guia deis seus fidels.

realment n'hi hagi una altra, el savi És literáriament ben remarcable la ma-
vol que reconeguem la faHácia deis ñera d'exposar la vanitat deis somnis.
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El temor de Deu

9 L'home instruít coneix moltes coses

i el molt experimentat explicará el seny.

10 El qui no ha estat provat poques coses coneix,

pero el qui ha viatjat molt abunda en destresa.

11 Moltes coses he vist en el meu viatge,

la meva ciencia és més gran que les meves paraules.

12 Moltes vegades he pervingut fins a risc de mort

i he estat salvat grades a aixó.

13 L'esperit deis qui temen el Senyor viurá,

car l'esperanca llur és damunt el qui els salva.

14 Qui tem el Senyor no és neguitejará

i no s'aterrirá, perqué Ell és la seva esperanca.

15 Venturosa l'ánima del qui tem el Senyor

¿a qui s'adrecará? ¿i qui és el seu suport?

16 Els ulls del Senyor damunt els qui l'amen,

protecció de puixanca i fonament de forca,

abrigall de la xardor i abrigall del migdia,

salvaguarda d'ensopec i socors de recaiguda,

17 encela l'ánima i iliumina els ulls,

dona guariment, vida i benedicció.

Sacrificis rebutjats per Déu

18 Es oferta irrisoria la que és feta amb coses injustes

i no són acceptades les irrisions deis inics.

19 No abelleixen a l'Altissim les ofrenes deis impiadosos

ni per munió de sacrificis no perdonará el pecat.

20 Occeix un fill davant el seu pare

aquell qui ofereix sacrificis amb diners deis pobres.

16, Ps. xxxni, 16. — 18, Pr. xv, 8.

18. — Quins són els sacrificis ac- de bon grat, és l'argument deis versets

ceptes a Déu i quins més li plauen, subsegüents fins al c. XXXVI.
quina és la pregaría escoltada per Ell
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21 El pa deis indigents és la vida deis pobres,

qui la priva és home sanguinari.

22 Mata el proisme qui li pren la subsistencia

i escampa sang qui priva del sou el jornaler.

23 Un que edifica i Taltre que enderroca

¿ quin profit en trauran, sinó el treball ?

24 Un que prega i Taltre que maleeix

l de quin escoltará el Senyor el clam ?

25 Qui es renta d'haver tocat un mort i torna a tocar-lo,

¿qué li aprofitará la seva ablució?

26 Talment Thome que dejuna pels seus pecats,

i de nou fent via comet els mateixos,

¿ la seva pregária qui escoltará ?

¿i qué li aprofitará d'haver-se humiliat?

Sacrificis plaents a Déu

(C. XXXV.). 1 Qm guarda la Uei multiplica les ofertes,

2 ofereix sacrificis de salut qui observa els manaments.
3 Qui mostra agraíment ofereix flor de fariña,

4
i qui fa almoina ret sacrifici de lloanca.

5 Es plaent al Senyor d'esquivar la maldat

i és sacrifici expiatori esquivar la iniquitat.

6 No et presentis davant el Senyor sense res,

7 car tot aixó es fa per manament.
8 L'oferta del just ungeix Faltar,

i el perfum (Telia davant TAltíssim.

9 El sacrifici de Thome just és acceptable,

i la memoria d'ell no será oblidada.

10 Amb bon ull glorifica el Senyor,

26, II Ptr. 11, 2 1 , — 2, Ir. vii, 3. — 6, Ex. xxm, i j; xxxiv, 20; Dt. xvi, 16.

21-22.—Els pobres són els filis pre- crits en la Llei; cf. Lv. I, 4. — Hem
dilectes de Déu; oferir sacrificis amb els d'oferir al Senyor els sacrificis, pero
diners deis pobres és gran ofensa a Déu, no ens dispensen de les obligacions

Pare especialment deis desemparats. moráis i de la propia santificació. Pr.

1-7. — Els diversos sacrificis pres- XV, 18; Ps. L.
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i no facis esquifides les primícies de les teves mans.
11 Amb qualsevol cosa que donis, alegra la teva fac

i amb la joia santifica el delme.

12 Dona a l'Altíssim segons la donació d'Ell

i amb bon ull, segons la troballa de la má.
13 Perqué el Senyor és guardonador

i set vegades més et guardonará.
14 No temptis amb presents, car no ho acceptará

15
i no cerquis res del sacrifici injust;

perqué el Senyor és jutge

i per a Ell no hi ha prestigi de persona.

16 No tindrá esguard a ningú a dany del pobre

i la pregaría de l'oprimit escoltará.

17 No menysprea la súplica de l'orfe,

ni la vídua, si vessa parlería.

18 ¿Tal volta les llágrimes de la vídua no baixen per les galtes

19
i llur clam és contra qui les hi emmena?

20 El qui adora amb bona voluntat será acollit

i la seva pregária fins ais núvols s'encelará.

21 La pregária de l'humil travessará els núvols

i fins que arribi no trobará consol

i no se n'anirá fins que haurá esguardat l'Altíssim

22
i haurá judicat justament, i haurá fet justicia.

I el Senyor no es fará esperar,

ni tampoc no tindrá paciéncia per a ells,

fins que haurá esmicolat el flanc deis sense misericordia,

23
i haurá guardonat amb venjanca les nacions,

fins que foragitará la munió d'insolents

i esmicolará els ceptres deis injustos

;

24
fins que dará retribució a l'home segons els seus actes

i a les obres deis homes segons llurs pensaments

;

25
fins que judicará el judici del seu poblé

11, Tob. iv, 9; II Cor. ix, 7. — 15, Dt. x, 17; II Par. xix, 17; Iob xxxiv, 19; Sap. vi, 8; Act* x, 34;
Rom. 11, 11; Gal. 11; 6; Col. m, 25; IPtr. 1, 17.
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i els delectará amb la seva misericordia.

26 Formosa la misericordia en temps de la seva aflicció

talment els núvols de pluja en temps d'eixut.

Pregaría per la salvació d'Israel

(C. XXXVI.) 1 Compadeix-te de nosaltres, oh Déu, dominador de

[totes les coses, i esguarda,

2
i escampa la teva temor sobre totes les nacions,

3 redreca la teva má sobre les nacions estrangeres

i vegin la teva puixanca

!

4 Tal com a llur presencia has mostrat la teva santedat en nos-

així davant nostre mostra't gran en ells. [altres,

5
1 reconeguin-te, com també nosaltres et reconeixem

perqué no hi ha Déu fora de Tu, Senyor.

6 Renovella els senyals i reprodueix els prodigis,

'glorifica la má i el brac dret.

8 Desvetlla la cólera i escampa la ira,

9 destrueix l'adversari i capola l'enemic.

10 Apressa el temps i recorda el jurament

11
i siguin recontades les teves meravelles.

Amb ira de foc sigui engolit el qui se salva

i els qui fan tort al teu poblé trobin la perdició.

12 Esmicola la testa deis cabdills deis enemics,

els qui diuen : « No hi ha ningú llevat de nosaltres ! »

13 Congrega totes les tribus de Jacob,

i fes-Ios posseir llur herencia com al principi.

14 Compadeix Senyor el poblé anomenat amb el teu nom

i Israel que has fet semblant a un primogénit.

15 Apiada't de la ciutat de la teva santificado,

14, Ex. iv, 22.

1. — Oració per a demanar a Déu rar el poblé de l'opressió deis egipcis i

que humilii'la supérbia de les nacions de l'exili babilónic. Ex. VII; Is. LI, 9.

i doni a Israel el compliment de les 12.—AHusió a Antíoc Epífanes, que
prometences. es feia anomenar Déu.

6. — Senyals i prodigis fets en allibe- 14. — Anomenat poblé de Déu.
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de Jerusalem, la ciutat del teu sojorn.

16 Omple Sion de les teves paraules meravelloses

i de la teva gloria el teu poblé.

17 Dona testimonianca ais qui des del principi són creatures teves,

i desvetlla les profecies fetes en el teu nom.
18 Dona premi ais qui esperen en Tu

i els teus profetes serán trobats verídics.

Escolta, Senyor, la pregaría deis qui et supliquen,

19 segons la benedicció d'Aaró sobre el teu poblé;

i coneixeran tots els qui són damunt la térra

que Tu, Senyor, ets el Déu deis segles.

ESCULL SEMPRE EL MILLOR : La MULLER

20 Tota classe de nodriment menja el ventre

pero hi ha un menjar millor que un altre.

21 El paladar tasta els menjars de la caca,

talment el cor assenyat les paraules mentideres.

22 El cor pervers donará tristesa

i l'home experimentat li sabrá correspondre.

23 La dona acollirá qualsevol marit,

pero hi ha filia millor que altra filia.

24 La bellesa de la dona alegra la fac

i sobrepuja tot desig de 1'home.

25
Si hi ha en la seva llengua misericordia i dolcesa,

el seu marit no és com qualsevol deis filis deis homes.
26 Qui posseeix una dona comenca un tresor,

un ajut semblant a ell i una columna de repós.

27Será saquejada la possessió d'aquell qui no té una tanca

i aquell qui no té muller gemegará errívol.

28
¿ Qui es fiará d'un lladre faixat

19, Nm. vi, 24

.

16. — Les teves paraules meravello- d'ésser triats amb tot esment, puix si

ses. Els oracles deis profetes. els erres, per rao d'ésser els teus més
20. — Cal escollir sempre el millor; íntims en sofrirás greus conseqüéncies.

la muller i l'amic i el conseller han 26. — Contenga a posseir un tresor.
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que de ciutat en ciutat vaga?

Talment d'un home qui no té niu

i qui s'ajeu onsevulla es ía tard.

L'amic

(C. XXXVII.) x Tot amic diu: «Jo també et tinc amistat,»

pero hi ha amic que només és amic de nom.
2

ci
No és una tristesa fins a la mort

un company i amic qui es gira a l'enemistat?

3 Oh cogitació perversa! ¿d'on has rodolat

per a cobrir la térra amb arteria?

4 El company s'engaudeix amb la joia de l'amic

i en el temps d'aflicció estará enfront.

5 El bon amic combat amb l'adversari,

i contra l'enemic pren l'escut.

6 No oblidis l'amic en la teva ánima

i no en perdis la memoria en les teves riqueses.

El conseller

7 Tot conseller fa valer el seu consell,

pero hi ha qui aconsella peí propi profit.

8 Davant un conseller posa en guárdia la teva ánima

i coneix primerament quina és la seva fretura

;

car ell també a si mateix s'aconsellará,

no sigui que tiri damunt teu la sort,

9
i et digui «Bell és el teu camí»

i estigui dempeus a l'altra banda per a veure qué t'escaurá.

10 No prenguis consell del qui t'esguarda suspicac

i amaga el designi ais qui t'envegen

;

11 amb una dona, entorn de la seva rival,

amb un covard, entorn de la guerra,

amb un mercader, pertocant al canvi,

5. — Seguim l'hebreu.



88 ECLESIÁSTIC - XXXVII, 12-23

amb un comerciant, entorn (Tuna venda,

amb un envejós, entorn de l'agraíment,

i amb un ferotge, entorn del bon carácter,

12 amb un peresós, entorn de qualsevol obra,

i amb un assalariat lluny de sa casa, entorn del seu treball,

amb el servent inútil, entorn d'un gran esforc,

no et fiis d'ells per cap consell.

13 Ans amb l'home piados fes llarga estada,

el qual coneguis que guarda els manaments,

el qual en la seva ánima és segons la teva ánima,

i si ensopegues, sofrirá la dolor ensems amb tu.

14
1 román en el consell del teu cor,

perqué no tens res més fidel que ell.

15 Car l'ánima de l'home sol de vegades respondre

més que set recercadors asseguts en lloc elevat per a observar.

I per totes aqüestes coses prega l'Altíssim

per tal que adreci en veritat el teu camí.

16 El principi de tota obra és la paraula

i davant de tota obra, la reflexió.

17 Rastre de la variació del cor, quatre membres apareixen,

18
el bé i el mal, la vida i la mort

i la llengua els senyoreja contínuament.

19 Hi ha home astut i mestre de molts

i per a la seva propia ánima és inútil

:

20 hi ha el sofista, en paraules avorrible,

el tal de tot aliment mancará.
21 Car no li fou donada peí Senyor grácia,

per aixó de tota saviesa será privat.

22 Hi ha savi per a la seva ánima

i els fruits del seu coneixement són fidels damunt la boca.

23 L'home savi instruirá el seu poblé

12. — Qjjalitats que tindrá un bon pensaments és el cor; quatre branques en

conseller. deriven.

17. — El text hebreu diu: La reí deis
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i els fruits del seu coneixement són fidels.

24 L'home savi será omplert de benedicció

i el proclamaran benaurat tots els qui el veuran.

25 La vida d'un home, dies comptats,

i els dies d'Israel, innombrables.

26 El savi adquirirá la confianca en el seu poblé

i el seu nom viurá eternament.

Temperaba

27
Fill, en la teva vida prova la teva ánima

i veges alió que li és dolent i no li ho lliuris.

28 Car no totes les coses són escaients a tots,

ni tota ánima es complau en tot.

29 No et saciis amb tota vianda

i no t'esbravis sobre els menjars.

30 Perqué amb moltes viandes hi haurá feixuguesa,

i la intemperanca precipita a la cólera.

31 Per intemperanca molts finiren,

pero qui és amatent prolonga la vida.

El metge

(C. XXXVIII.) x Ret al metge els honors que li pertanyen,

perqué també l'ha creat el Senyor.

2 Car de 1'Altíssim prové el guariment

i del rei rebrá el regal.

3 La ciéncia del metge fa drecar la seva testa,

davant deis grans será admirat.

4 El Senyor ha creat de la térra els reméis

i l'home assenyat no els menysvalorará.

27. — La temperáncia és útil per a

conservar la salut, la intemperanca ha
causat moltes malalties i ádhuc la mort.

A continuado diu com hem de capte-

nir-nos en temps de malaltia; certament

hem de cridar el metge, hem d'emprar

els reméis, principalment, pero, hem
de pregar Déu i hem d'esquivar el

pecat, causa de moltes malalties.

2. — Tot guariment ve de Déu, que
el concedeix per la intervenció deis mit-

jans naturals, un deis quals és el metge.
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5
¿ Amb una fusta no fou endolcida l'aigua,

per tal d'ésser coneguda la seva virtut ?

6
1 Ell lliurá ais homes la ciencia

per a ésser glorificat en les seves meravelles.

7 Amb elles guareix i lleva el dolor llur.

El qui cou els perfums barreja aqüestes coses,

8 per tal que no s'acabin les seves obres

i la pau d'ell sigui a la fac de la térra.

9
Pili, en la teva malaltia no et desanimis,

ans prega el Senyor i Ell et guarirá.

10 Esquiva el mancament i adreca les mans,

i de tot pecat neteja el cor.

11 Dona el perfum i la remembranza de la flor de forment

i ungeix l'ofrena, com si no valguessis res;

12
i fes lloc al metge, car també el crea el Senyor,

i no s'aparti de tu, car ell també és necessari.

13 Hi ha un temps en qué hi ha bon camí en llurs mans,
14 puix ells també pregaran el Senyor

per tal que els atorgui de donar alleujament

i el guariment en gracia de la vida.

15 Qui peca davant el que el crea

caurá en mans de metge.

Els difunts

16
Fill, damunt un mort vessa llágrimes,

i com qui sofreix coses dures, comenca el plany,

i segons el seu costum, amortalla el eos

i no negligeixis la seva sepultura.

5, Ex. xv, 25. — 9, Is. xxxvni, }.

5. — L'aigua de Mará amb el lleny

de Moisés. Ex. XV, 23.

16.—Després de parlar de com hem
de comportar-nos en les malalties, el

Savi proposa els nostres deures en la

mort deis amics. Cal manifestar el nos-
tre dolor, amortallar i sepultar el eos

;

pero no hem de lliurar-nos a una tris-

tesa excessiva, sinó treure'n les lligons

corresponents per a la nostra vida.
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17 Fes amargar el plor i encén la contrició

i compleix el dol segons la seva categoría,

un dia o dos per no ésser bescantat.

18
1 aconsola't de por de la tristesa,

car de la tristesa prové la mort,

i la tristesa de cor blega la forca.

19 També la tristesa, quan surt, és un tort

i la vida del pobre és a contracor.

20 No lliuris a la tristesa el teu cor,

bandeja-la, recordant les darreries.

21 No ho oblidis, car no hi ha camí de retorn,

d'aixó no aprontarás i a tu mateix et nourás.

22 Recorda que el teu judici será com el seu,

« Per a mi ahir i per a tu avui. »

23 En el repós del mort fes reposar el seu record

i aconsola't en la sortida del seu esperit.

Qül ASSOLEIX LA SAVIESA

24 La saviesa del lletrat és segons l'avinentesa del lleure,

i qui té pocs afers esdevindrá savi.

25 ¿Com podrá esdevenir savi el qui governa Tarada,

i qui es gloria en el fust de l'agulló ?

¿El qui mena bous i passa la vida en obres d'aquestes

i la seva ocupació entre els vedells ?

26 Lliurará el seu cor a rampinar els soles

i el seu afany és afartar les vedelles.

27 Així també tot fuster i constructor,

el qual de nit com de dia treballa.

I els qui cisellen les imatges deis segells

18, Pr. xv, 13; xvii, 22. — 23, II Sm. xn, 21.

18.—Vers interpretat de moltes ma- priven d'assolir plenament la saviesa;

neres. en la segona (XXXIX, i-i i) fa la des-

24. — Aquests preceptesper a assolir cripció del vertader savi, totalment

la saviesa són dividits en dues parts: lliurat a 1'encalc de la saviesa, que as-

en la primera (24-33) demostra com solirá mitjangant la iUuminació di-

les ocupacions de la vida material ens vina.

7 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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i la seva ocupado és variar l'ornament.

Lliurará el seu cor per a reproduir la pintura

i el seu afany, és acabar l'obra.

28 Així el calderer assegut prop de l'enclusa

considera també l'obra ferrissa,

la fumarola del foc endurirá les seves carns

i en la xardor de la fornal lluitará.

El so del martell es renova en la seva oida

i els seus ulls esguarden el model de Patuell.

Es lliurará de cor per la perfecció de les obres

i el seu afany, ornar fins a la perfecció.

29 Així el gerrer assegut davant la seva obra

fa giravoltar amb els peus la roda,

el qual román sempre en neguit per la seva obra

i és recomptat tot el seu treball.

30Amb el seu brac emmotllará el fang

i davant els seus peus blegará la seva fermesa,

lliurará el cor a perfeccionar el vernís

i el seu afany és netejar el forn.

31 Tots aquests en llurs mans es refien

i cadascú és savi en la seva obra.

32 Sense ells no será edificada la ciutat

33
i no viatjaran ni passejaran

i en Paplec no exceHiran,

i Palianca de justicia no comprendran,

en el seient del jutge no seuran

ni faran paleses la justicia i el judici,

i no serán trobats en les paráboles,

pero la creatura del segle conservaran

i llur preguera en el treball de Part.

(C. XXXIX.) x Altra cosa és el qui lliura la seva ánima

27. — Variar Vornament. O figures Déu són bones, dirigides a fi de bé
que servien de segell personal. pels piadosos i a venjanca pels peca-

1-12. — Totes les coses creades per dors.
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1

95

i discorre en la llei de l'Altíssim.

La saviesa de tots els antics recercará

i en els oracles s'ocupará.

2 Les explicacions deis homes célebres retindrá,

i en els replecs de les paráboles penetrará.

3 Els secrets deis proverbis recercará

i en l'enigma de les paráboles s'endinsará.

4 Enmig deis magnats prestará ministeri

i davant del príncep será vist

;

per entre la térra d'estrangeres nacions passará

car experimentará els béns i els mals en els homes.
5 Lliurará el seu cor a llevar-se de matí

vers el Senyor qui el creá

i davant l'Altíssim pregará

i obrirá la seva boca en pregária

i pels seus pecats pregará.

6
Si al Senyor, gran, és plaent,

de l'esperit de ciencia será omplert

;

ell fará ploure paraules de saviesa

i en la pregária confessará el Senyor.
7
Ell dirigirá rectament la seva voluntat i ciencia

i en els seus secrets meditará.

8
Ell palesará la instrucció del seu ensenyament

i en la llei de l'alianca del Senyor es gloriará.

9 Molts lloaran la seva inteliigéncia

i no será esborrada mai més.

No será bandejada la seva memoria

i el seu nom viurá de generació en generació.

10 La seva saviesa explicaran les nacions

i la seva lloanca anunciará l'assemblea.

11 Mentre romandrá, deixará més nom que mil,

i quan será en repós li fará profit.
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Lloanca a Déu creador

12
1 encara les meves consideracions recontaré

essent-ne pie com la Uuna a mig mes.

13 Escolteu-me, filis sants, i creixeu

com una rosa plantada sobre el curs de l'aigua

;

14
i com el Liban escampeu bona flaire,

i esbadelleu la flor com el lliri.

Doneu perfum i lloeu amb cántic,

bene'fu el Senyor per totes les obres,

15 doneu al seu nom honoranca

i amb lloanca confesseu-lo,

amb cants en els llavis i amb citares,

i així direu en la confessió

:

16 Les obres del Senyor totes són excellents

i tot manament a son temps será.

17 No val adir: «¿Qué és aixó? ¿ Per qué aixó ?

»

Car totes les coses serán cercades al seu temps.

18 Per la seva paraula l'aigua fou congregada

i peí mot de la seva boca, les cisternes d'aigües,

peí seu manament tota la seva benvolenca

i no hi ha qui minvi la seva salut.

19 Les obres de tota carn són davant d'Ell

i res no es pot escondir ais seus ulls.

20 Des del segle fins al segle ha esguardat

i davant d'Ell no hi ha res esbala'ídor.

21 No s'hi val a dir : « ¿ Qué és aixó ? ¿ Per qué aixó ?

»

Car totes les coses han estat creades a llur ús.

28 La seva benedicció com un riu ha cobert

i com un diluvi ha amarat Termas.
23 Així deixará en heréncia la seva ira a les nacions

com canviá les aigües en salabror.

16, Gn. 1, 31; Me. vii, 37. — 18, Gn. vm, 3. —23, Ex. xiv, 21.

14. — Com el Liban. Is. XXXV, 2-LX, 13.
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24 Els seus camins són dreturers per ais sants,

talment com per ais inics són escabrosos.

25 Els béns per ais bons ha creat des del principi,

talment com per ais pecadors els mals.

26 La primera utilitat per a la vida de l'home

són l'aigua, el foc i ferro i sal i fariña de forment,

blat i mel i llet,

sang de raím i oli i vestit.

27 Tot aixó per ais piadosos reíx bé,

talment com per ais pecadors es torna mal.

28 Hi ha vents creats per a venjanga

i amb llur ira confirmaren llurs flagells

;

i en el temps de la consumado escamparan la puixanca

i calmaran la ira del que els crea.

29 El foc i la calamarsa i la fam i la mort

totes aqüestes coses foren creades per a cástig.

30 Les dents de les feres i els escorpins i serpents,

i el coltell occidor per a perdició deis impiadosos

;

31 en el seu manament s'alegraran

i damunt la térra per a utilitat serán preparáis

i en llurs temps no transgredirán la paraula.

32 Per aixó des del principi ha estat confirmat

i ho he considerat i ho he posat en escrit.

33 Totes les obres del Senyor són bones

i tota necessitat al seu temps socorrerá.

34
1 no val a dir : « Aixó és pitjor que alió. »

Car totes les coses a temps serán comprovades.
35

1 ara amb tot el cor i boca himnegeu

i beneiu el nom del Senyor.

MlSÉRIES EN LA VIDA HUMANA

(C. XL.) 1 Gran neguiteig fou creat per a tofhome

i un jou feixuc damunt els filis d'Adam,

26, Sup. xxix, 2i. — 33, Gn. i, 31.



96 ECLESIÁSTIC - XL, 2-15

des del jorn en qué eixiren del ventre de llur mare

fins al jorn en qué serán damunt el sepulcre, vers la mare de tots,

2
llurs cogitacions i esglai de cor

és el pensament d'expectació, el dia de la fi.

3 Des del qui seu amb gloria en el soli

fins al qui s'humilia en térra i cendra,

4 des del qui porta grana i corona

fins al qui va revestit de borras,

5
ira i gelosia i pertorbació i trasbals

i temor de mort i ressentiment i brega;

i en el temps del repós damunt el seu jac.

el son de la nit pertorba la seva pensa.

6 El seu repós és tan poc com no-res,

i li és el son com la vetlla del dia,

contorbat per la visió del seu cor

com l'escápol que fuig de la fac de la guerra

;

7 en el moment de salvar-se es desperta

i admirat veu que no hi ha cap perill.

8 Aixó s'esdevé a tota carn, de l'home fins ais ramats,

i ais pecadors, set vegades més

;

9 mort i sang, contesa i espasa,

devastació i fam, ruina i flagells,

10 per ais inics fou creat tot aixó

i per causa d'ells fou el diluvi.

11 Tot el que prové de la térra a la térra tornará

i el que prové de les aigües, a la mar tornará.

12 Tot present i injusticia será esborrat

i la fidelitat eternament restará dempeus.
13 Les possessions deis inics com un riu s'assecaran,

i com un gran tro en la tempesta ressonará

;

14 en obrir ell les mans es gaudirá,

talment els transgressors a la fi defalliran.

15 Els descendents deis impiadosos no brostaran gaires branques,

10, Gn. vil, 10. — 11, Ecl. 1, 7; Inf. xli, io.
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són reís impures en el rocam espadat.

16 El farratge sobre tota aigua i marge de riu

abans que tota altra herba será arrencada;

17
la gracia com un jardí en benedicció

i Palmoina román eternament.

Les coses millors

18 La vida del treballador que abasta al seu menester será dol^a,

i més que ambdues coses el que troba un tresor.

19
Els filis i el bastir una ciutat afermen un nom

i més que ambdues coses Pestimació de la saviesa.

20 El vi i la música alegren el cor,

i més que ambdues coses la muller irreprensible será comptada.
21 La flauta i el salteri fan els cants plaents,

i més que ambdues coses la llengua suau.

22 Per grácia i bellesa glateix el teu ull

i més que ambdues coses la verdor del sembrat.

23 Amic i company que en avinentesa es troben

i més que ambdues coses la muller amb el marit.

24 Germans i socors en temps d'aflicció

i més que ambdues coses 1'almoina salvará.

25 Or i argent afermen els peus

i més que ambdós la muller és estimada.

26 Riqueses i forga enlairen el cor,

i més que ambdues el temor del Senyor

;

no hi ha menyscapte per al temor del Senyor

i amb ell no cal recercar auxili.

27 El temor del Senyor com un jardí de benedicció

i el cobriren sobre tota gloria.

El captaire

28
Fill, no visquis la vida de mendicaire

és millor morir que mendicar.

17. — La cosa que exceHeix sobre totes les altres és el temor del Senyor.
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- 9 Home que glateix per la taula d'altri,

la seva manera de viure no compta per vida.

Solía la seva ánima amb viandes d'altri,

pero l'home entes i instruít es retindrá.

30 Per la boca del procac será dolc de mendicar,

pero en el seu ventre cremará el foc.

La mort

(C. XLI.) mort ! Com és amarg el teu record,

per a Thome que frueix en pau de ses riqueses,

- per a l'home sense neguit i afortunat en tot

i que encara es val per prendre l'aliment

!

8 Oh, mort ! Bell és el teu judici

per a l'home indigent i minvat de forca,

pervingut a l'extrema vellesa,

malmenat en totes les coses,

indócil que ha perdut la esperanca.

No temis el judici de la mort,

remembra els qui foren primer i els de després.

Aquest és el judici de Déu a tota carn

:

4 ¿per qué refuses el bon voler de l'Altíssim?

Siguin deu o bé cent o bé mil anys,

en el llimb no hi ha plany per la vida.

El mal nom dels inics

5
Filis abominables serán els filis dels pecadors,

els qui freqüenten els sojorns dels impiadosos.

6 Dels filis dels pecadors es perdrá l'heréncia,

i amb la semenca llur es perpetuará l'oprobi.

7 El pare impiadós blasmaran els filis

per tal com són injuríate a causa d'ell.

8 Ai de vosaltres, homes impiadosos

!

3. — Judici, peí qual fou decretat que tots els homes han de morir.
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els qui abandoneu la llei de Déu Altíssim.

9
1 si naixeu, a maledicció naixeu,

i si moriu, a maledicció sou dividits.

10 Totes les coses que provenen de la térra, a la térra tornen

;

talment els impiadosos de la maledicció a la perdició.

11 El dol deis homes és a causa de llurs cossos,

pero el mal nom deis pecadors será esborrat.

12 Pren cura del nom, perqué ell et romandrá

més que milers de grans tresors d'or.

13 El bé de la vida és per dies comptats

i el bon nom eternament román.
14 Conserveu la instrucció en pau, filis,

perqué saviesa escondida i tresors invisibles,

¿ quina utilitat en ambdós ?

15 Es millor 1'home que amaga la seva niciesa

que l'home que amaga la seva saviesa.

Vergonya veritable

16 Escolteu, filis, la regla de la vergonya

i avergonyiu-vos segons la meva norma

;

car no es cosa bona de guardar-se de tota vergonya

i no tota cosa és per tots estimada fidelment.

17 Avergonyiu-vos davant el pare i la mare a causa de la fornicació

i davant el príncep i poderos, a causa de la mentida;
18 davant el jutge i capitost, peí mancament

i davant l'aplec i el poblé, per la iniquitat

;

davant el company i l'amic, per la injusticia,

19
i del indret on sojornes, peí lladronici,

i de la veritat de Déu i Talian^a,

i de posar el colze damunt el pa,

i del menyspreu de la cosa rebuda i el do,

20 deis qui saluden, peí silenci,

14, Sup. xx, 29.
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de la visió de la dona amistan^ada,

21 de girar la cara a un parent,

davant de prendre la part i el do,

22 d'esguardar insistentment la dona maridada,

de la ingerencia amb la jove serventa

i no estiguis prop del seu Hit

:

23 davant els amics per les paraules d'afront

i amb el donar, per tal que no injuriís,

de la repetició de la paraula oída,

i de la revelació de paraules amagades,
24

i serás verament més vergonyós

i trobarás gracia davant tothom.

Vergonya falsa

(C. XLII.) *Per cap d'aquestes coses no t'avergonyeixis

i no facis accepció de persones per a pecar:

2 per la llei de l'Altíssim i l'Alianca

i peí judici que justifica Pimpiadós,

3 per la paraula del company i deis qui van de camí,

peí do d'heréncia deis amics,

4 per la justesa de la balanza i del pes,

per Fadquisició de molt o de poc,

5 per la no diferencia entre la compra i els marxants,

i per la molta instrucció deis filis,

i per ensagnar el flanc de Pesclau malvat

;

6 per a una mala dona el segell és convenient,

i tanca allá on hi ha moltes mans,

7
i si res dones, fes-ho en nombre i pes,

i posa en escrit el donat i el rebut,

8 per la correcció del neci i el pee

i, Lv. xix, 15; Dt. 1, 17; xvi, 19; Pr. xxiv, 23; Iac. 11, 1.

21.

—

De prendre la partí eldo. D'im- ais pobres, a les vídues i ais orfes. Lv.

pedir la distribució de les parts que van XXV, 6 Dt. XII, 12.
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i del vell xaruc judicat pels joves,

i serás instruit verament

i aprovat davant tot vivent.

Les filles

9 La filia és per al pare un neguit secret,

i la inquietud per ella allunya el son.

En la seva jovenesa, perqué no siguí, per cas, marcida,

i quan ha cohabitat, perqué no sigui, per cas, odiada.

10 En la virginitat, perqué no sigui mal sollada,

i en la casa pairal esdevingui prenys

;

essent amb el marit, perqué no sigui mai infidel,

i cohabitant, que tal volta no sigui eixorca.

11 Sobre la filia audaciosa aferma la vigilancia,

no et faci esdevenir la joia maligna per ais enemics,

la parlería de la ciutat i el judici del poblé

i t'avergonyeixi entre la gran multitud.

12 No miris la bellesa de tot home

i enmig de dones no facis seguda,

13 perqué Tama ix del vestit,

i de la dona la dolenteria de la dona.
14 Es millor la dolenteria de Trióme que la dona obsequiosa,

i la dona avergonyeix amb l'oprobi.



SEGONA PART

HIMNE A DÉU CREADOR

LLOANCES ALS PARES D' ISRAEL

GRANDESA DE DÉU EN LA CREACIÓ. ELS SEUS ATRIBUTS

15 Remembraré les obres del Senyor

i el que he vist anunciaré.

Per les paraules del Senyor les seves obres foren,

compleixen el seu voler, segons el seu designi.

16 El sol iliuminant pertot ha esguardat

i de la seva gloria és plena la seva obra.

17 El Senyor no ha tet capacos els sants

de narrar totes les seves coses admirables,

que ha establert el Senyor tot poderos,

perqué tot sigui confirmat en la seva gloria.

18 Ha escandallat l'abís i el cor

i ha considerat llurs astúcies

:

car ha conegut el Senyor tota ciencia

i ha remirat el signe del segle.

19 Anuncia les coses esdevingudes i les futures,

i revela les petjades de les coses ocultes.

15.—Comenta l'himne que continua de totes les coses creades, després des-

fins a la fi del llibre, dirigit a lloar la criu la perfecció d'algunes obres divines

grandesa de Déu; primerament dóna a i acaba amb la confessió de la impo-
conéixer la majestat i saviesa de Déu téncia humana per a comprendre i ex-

per la consideració de l'ordre admirable plicar tantes meravelles.
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20 No li escapa cap pensament,

i no s'amaga d'Ell ni un mot.
21 Les grandeses de la seva saviesa ha ordenat

i encara és abans del segle i eternament

;

ni res no se li ha afegit ni minvat

i no fretura del consell de ningú.

Harmonía de la creació

22 Com totes les seves coses són desitjables,

i han d'ésser considerades com una guspira

!

23 Totes aqüestes coses viuen i romanen eternament

per a totes les utilitats, i totes obeeixen.

24 Totes les coses són dobles, una enfront de l'altra,

i no ha fet res que fos mancat.
25 L'una assegura els béns de l'altra

¿i qui es saciará de veure la gloria d'Ell?

El cel

(C. XLIII.) 1 L'esclat del cel és el nitid firmament,

l'aspecte del cel és una visió de gloria.

2 El sol en la seva aparició al llevant ho manifesta,

és una creatura admirable, l'obra de l'Altíssim.

3 En el seu migdia abrusa la térra,

i davant la seva xardor ¿ qui podrá resistir ?

4Hom fa servir el forn per a les obres de calor;

tres voltes més el sol abrusa les muntanyes,

vapors ardents produeix,

i fent brillar els raigs eixorba els ulls.

5 Es gran el Senyor que l'ha fet

i amb les seves paraules li ha fet apressar el curs.

6 També la lluna en tota cosa segons el seu moment,

mostra els temps i el senyal deis segles.

7 Es la lluna signe de la festa,

2. — Es una creatura admirable. Lite- entre els hebreus eren distribuidles se-

ralment atuell admirable. gons els canvis de la lluna.

6. — Les divisions del mes i de l'any
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minva la clariana fins a l'acabament.

8 El mes és segons el nom d'ella,

que creix admirablement en les seves variacions.

Senyera deis estols en Faltura

brilla en la fermesa del cel.

9 La bellesa del cel és la gloria deis astres,

el Senyor iHumina el món en les altures.

10 Per les paraules santes es drenaran segons el manament

i no defalliran en llurs guárdies.

n Veges Tare, i beneeix el seu Autor,

ben bonic en la seva resplendor.

12 Ha voltat el cel, amb cercle de gloria,

les mans de 1'Altíssim l'han estés.

13 Per la seva comanda ha fet afanyar la neu

i ha accelerat els llampecs del seu decret.

14 Per aixó foren oberts els dipósits,

i volaren els núvols com ocells.

15 Amb la seva grandesa ha governat els núvols,

i s'esberlaren les pedrés de la calamarsa.

16
1 en les visions d'Ell serán saesejades les muntanyes

i per sa voluntat bufará el vent del sud.

17 La veu del seu tro colpirá la térra

i la tempesta del bóreas i el remolí de vent.

I com ocells que davallen escampa la neu

i com llagosta que es deixa anar és la seva caiguda.

18 L'ull admirará la bellesa de la seva blancor

i per la seva pluja s'esbalairá el cor.

19
1 escampa damunt la térra la gebre com sal

i quan és congelada, esdevé com punta d'espines.

20 El vent fred del bóreas bufará

i gelará el glac damunt de l'aigua.

11, Gn. ix, 13.

8. — Senyera. Literalment atuell. gués el comandament. Dt. IV, 19.

Estols. Els astres són comparáis 13.

—

Decret. Judici amb qué Déu
a un exércit, del qual la lluna tin- castiga els pecats deis homes.
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Damunt qualsevol toll d'aigua s'estendrá

i l'aigua es revestirá com d'escut.

21 Devorará la muntanya i abrusará el desert

i extingirá la verdor com foc.

22 Remei per tot, un núvol que ve amb rapidesa,

la rosada que arriba alegrará per la xardor.

23 Amb la seva paraula ha apaivagat Tabís

i en ell ha plantat les illes.

24 Els qui naveguen per la mar expliquen els seus perills,

i amb oi'ment de les nostres orelles ho admirem

;

25
i allí hi ha coses extraordináries i obres admirables

la varietat de tot animal i la creatura deis cetacis

;

26 per mitjá d'Ell hom pervé a bon camí,

i en la seva paraula són establertes totes les coses.

La mar

Resum

27 Molt direm i no hi arribarem

i el resum deis mots : « Ell ho és tot. »

28 Si el glorifiquen!, ¿fins on podrem?

Car Ell és el gran, ultra totes les seves obres.

29 Esbalaidor és el Senyor i molt gran

i admirable la seva puixanca.

30 Gloriíicant el Senyor, remunteu-vos

tant com podreu, puix encara exceHirá

;

i quan l'exalceu, ompliu-vos de forca,

no maldeu, perqué no assolireu.

31 ¿Qui Tha esguardat i ha narrat?

¿i qui l'ha engrandit tal com és?

32 Hi ha moltes coses amagades majors que aqüestes,

31, Ps. cv, 2.

26. — Ádhuc l'ángel necessita del concurs de Déu per a tots els seus actes.
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car poc hem esguardat de les seves obres.

33 Car el Senyor ho ha fet tot

i ais piadosos ha donat saviesa.

HlMNE DELS PARES ü'ISRAEL. InTRODUCCIÓ

(C. XLIV.) 1 Cantarera els barons gloriosos

i els nostres pares segons generado.
2 Molta gloria els crea el Senyor.

la seva grandesa des de l'eternitat,

3 han senyorejat en llurs reialmes

;

i barons anomenats per la forca,

aconsellaven amb llur seny

i anunciaven amb profecies

;

4 governaven el poblé amb consells

i amb seny els lletrats del poblé

;

sávies paraules en llur instrucció

;

5 recercaven les melodies musicals

posaven els poemes en escriptura;

6 homes rics, fornits de fortitud,

vivien en pau en llurs morades.
7 Tots aquests en les generes han aconseguit gloria

i en llurs jorns enaltiment.

8 D'entre ells n'hi ha que han deixat nom,

per tal que hom pregoni lloances.

9
1 n'hi ha deis quals no resta memoria

i es perderen com si no haguessin estat

i foren com si no fossin

i llurs filis després d'ells.

10 Pero aquests són barons de misericordia

i. — Comenca la segona part de mes iHustres que lloa en general abans

l'himne de lloan^a a Déu; manifesta la de fer l'elogi.

seva gloria i magnificencia en la histó- io. — Aquests. Els que comenta a

ria d'Israel. anomenar, la memoria deis quals ha
Enumera les diverses categories d'ho- restat.
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deis quals les obres justes no foren oblidades.

11 Amb llur semenca román

bona herencia a llurs descendents.

12 En les aliances restará llur semenca

i a causa d'ells, en llurs filis

13
llur semenca román eternament

i la gloria llur no será esborrada.

14 El eos llur en pau fou sepultat,

i llur nom viu per generacions

;

15
la saviesa llur contaran els pobles

i la lloanca publicará l'assemblea.

Pares antics

16 Enoc plagué al Senyor i fou traslladat,

exemple alliconador per a les generacions.

17 Noé fou trobat perfecte, just,

en temps d'ira esdevingué rescat.

Per aixó fou reliquia en la térra,

per aixó s'esdevingué el diluvi.

18 Aliances eternes foren posades en ell,

per tal que no fos esborrada amb el diluvi tota carn.

19 Abraam, el gran pare de moltes nacions,

no li fou trobat semblant en gloria

;

20
el qual conservá la llei de l'Altíssim

i féu alianca amb Ell

;

i en la seva carn establí Fallanca,

i en la temptació fou trobat fidel.

21 Per aixó amb jurament l'establí

per a ésser beneídes les nacions en la seva semenca

per a fer-lo créixer com la pols de la térra,

16, Gn. v, 24; Hbr. xi, 5. — 17, Gn. vi, 9; vn, i; Hbr. xi. 7. — 18, Gn. ix, 9. — 19, Gn. xn, 2; xv, 5;

xvn, 10; Gal. ni, 6. — 21, Gn. xxn, 1.

16. — Enoc. Cf. Gn. V, 24.— Alli- 17. — Noe. Cf. Gn. VI. — Pacte de

conador, segons l'hebreu. El grec diu : Déu amb Noé. Cf. Gn. IX, 8-17.

exemple de penitencia.

8 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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i com els estéis elevar la seva semenca

i ter-los ésser hereus,

de la mar fias a la mar,

i del riu fins al termenal de la térra.

n
I en Isaac constituí semblantment,

en gracia d'Abraam, el seu pare,

la benedicció de tots els homes i L'alianca

;

M
i el féu reposar damunt la testa de Jacob

i el reconegué en les seves benediccions

i li atorga en herencia

i destria les parts d'el!,

i repartí en dotze tribus.

Moisés

(C. XLV.) l
l féu eixir d'ell un home de misericordia

que trobá gracia ais ulls de tota carn,

amat per Déu i pels homes, Moisés,

la memoria del qual és en benedicció.

2 El féu semblant a la gloria deis sants

i Pengrandi per la temenca deis enemics.

3 Per les seves paraules s'afanvaren els prodigis,

el glorifica a la fac deis reis.

Li lliura el comandament del seu poblé,

i li mostrá la seva gloria.

4 Per la seva fe i dolcesa el santifica

i Pelegí d'entre tota carn.

5Li féu oir la seva veu

i el conduí a l'ombra.

I li lliura fac a fac els manaments,

la llei de vida i ciencia,

per tal d'ensenvar a Jacob l'alianca

i els seus judicis a Israel.

1, Ex. xi, 5. — 3, Ex. vi, 7. — i. N'm. xn, 3.
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AARO

6 Enlairá Aaró, sant, semblant a ell

germá seu de la tribu de Leví

;

7
el constituí alianca eterna

i li lliurá el sacerdoci del poblé.

L'enjoiá amb bell agencament

i li cenyí entorn vestiment de gloria.

8 El revestí de la perfecció d'enaltiment

i l'afermá amb insígnies de fortitud,

amb bragues i túnica i efod,

9
i l'encerclá amb cascabells,

amb moltes campanes d'or al seu entorn,

per tal de fer vibrar el so en els seus altars,

per tal de fer oidor el so en el Temple,

com a remembranza ais filis del seu poblé.

10Amb vestiment sant, d'or i de grana,

i amb porpra, treball brodat,

amb el pectoral del juí, amb els signes de la veritat,

amb escarlata filada, obra de mestre

;

11 amb pedrés valuoses, entallat de segell,

amb encast d'or, obra d'escultor,

per a memoria tallat en escriptura,

segons el nombre de les tribus d'Israel.

12 La corona d'or al damunt de la tiara

i l'empremta del segell de santedat,

enaltiment d'honor, obra de puixanca,

delit deis ulls, ornaments vistents.

13 Abans d'aixó no hi hagué tal cosa,

jamai no ho vestí un estranger,

9, Ex. xxviii, 35.

7. — Les vestidures sacerdotals són Aquests signes de la veritat correspo-
descrites minuciosament en Ex. XXVIII. nen ais mots hebreus Urim i Tummim.

10. — Amb els signes de la veritat. Ex. XXVIII- 3 o.
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llevat deis filis d'ell, solament,

i els seus descendents, per tostemps.

14 El seu sacrifici serán holocaustos,

dues vegades cada jorn per tostemps.

15 Moisés emplená les mans

i Pungí amb olí sant.

Fou feta amb ell alianza eterna,

i amb la seva semenca fins ais jorns del cel;

per tal de servir-lo i ensems ésser sacerdot,

i beneir el seu poblé amb el nom.
16 L'elegí d'entre tot vivent,

per tal de presentar els fruits al Senyor,

encens i perfum en remembranca,

per tal d'expiar a causa del seu poblé.

17 Li lliurá els seus manaments

i poder en les aliances deis judicis,

per tal d'ensenyar a Jacob els testimonis,

i per la seva llei, clamar a Israel.

18 S'aplegaren contra ell els estranys,

s'engelosiren contra ell en el desert;

els barons partidaris de Datan i Abiron

i la collada de Core, amb furor i amb ira.

19 Esguardá el Senyor i no li plagué,

i foren executats per la fúria de la ira,

féu contra ells prodigis,

per a perdre'ls amb el seu foc abrandat.

20
1 afegí a Aaró gloria

i li lliurá l'heréncia,

els repartí les primícies deis primers fruits,

21
i els prepara, els primers, pa en abundor.

I les victimes del Senyor mengen

que lliurá a ell i a la seva semenca.
15, Lv. viii, 12. — 18, Nm. xvi, i.

14. — L'holocaust s'oferia cada dia, 18. — Sublevació de Core i altres, es-

matí i vespre. Ex. XXIX; Lv. VI. tranys al ministeri sacerdotal. Nm. XVI.
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22 Llevat que en la térra del poblé no tindrá herencia

i no hi ha part per a ell en el poblé.

« Car jo mateix la teva part, l'heréncia. »

Finees

23
1 Finees, fill d'Eleazar, tercer en la gloria

d'obrar amb zel en el temor del Senyor,

de restar ferm en l'avalot de poblé,

per la bonesa del coratge de la seva ánima

i per a intercedir a profit d'Israel.

24 Per aixó fou establerta amb ell alianca de pau

el regiment de les coses santes i per al seu poblé,

per tal que per ell siguí i per la seva semenca

la grandesa del sacerdoci eternament.

.

25 Talment l'alianca feta amb David,

fill de Jessé, de la tribu de Judá,

Theréncia del rei només va de fill a fill,

i l'heréncia d'Aaró també és per la seva semenca.

Ara, dones, beneiu el Senyor

que és bo i us corona de gloria

26
i us dona saviesa en vostre cor

per a judicar el poblé d'Ell en justicia,

a íi que no desapareguin els vostres béns

ni la vostra puixanca eternament.

Josué i Caleb

(C. XLVI.) Walent en les guerres Josué, fill de Nave,

i successor de Moisés en les profecies,

el qual íou, segons el seu nom,

gran per a la salvació deis elegits d'Ell,

23, Nm. xxv, 7; I Mee. n, S4-

23. — Tercer en ¡a gloria del summe exercia també funcions civils, puix ha-
sacerdoci. Cf. Nm. XXV. vía cessat la supremacía de la dinastía

23-26. — Salutació i auguri a l'aplec davídica. Seguim el text hebreu.
sacerdotal, que en temps de l'autor 1. — Ex. XXXIII, 11.
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per a punir els enemics sublevats,

a fi de constituir Israel com hereu.

Com fou glorificat en aixecar les seves mans

i en decantar el glavi contra les ciutats

!

¿ Qui primer que ell així es drecá?

car el Senyor mateix menava els adversaos.

; Tal volta amb la seva má no féu tornar enrera el sol

i un día fou per dos ?

Invoca TAltissim, poderos,

quan l'afligien els enemics entorn,

i l'escoltá el gran Senyor,

amb pedrés de calamarsa impetuosa.

Féu abatre contra la nació el combat

i en la davallada féu perdre els que s'havien resistit.

Per tal que coneguin les nacions la panoplia d'ell,

com a la fac del Senyor era la seva guerra,

car seguí constantment darrera el Poderos.

I en els jorns de Moisés féu misericordia,

ell i Caleb, fill de Jetoné,

en resistir a la fac de l'enemic,

en apartar el poblé del pecat

i fer cessar la murmuració maligna.

I ells, essent dos, foren salvats

entre sis-cents milenars d'homes,

per tal de conduir-los vers l'heréncia,

vers la térra que flueix llet i mel.

I dona el Senyor a Caleb virior,

i fins a la senectut li perdura

,

per tal que ell pugés damunt el cim de la térra,

i la seva semenca posseís l'heréncia

;

a fi que veiessin tots els filis d'Israel

com és bell d'anar en seguiment del Senyor.

4, los. x, 14. — 7, Nm. xiv, 9.

. — Contra les ciutats. los. VIII, 18. 4-6. — Resum de los. X.
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Els jutges

11
1 els jutges, cadascun segons el seu nom,

el cor deis quals no bagassejá,

i els quals no s'allunyaren del Senyor,

siguí la llur recordanca en benediccions

!

12 Els ossos llurs rebrotin des del seu lloc

i llur nom siguí substituit

pels filis d'ells que atenyeren la gloria!

13 Amat peí Senyor, Samuel,

profeta del Senyor, establí el regne,

i ungí els princeps damunt el seu poblé.

14 En la llei del Senyor judicá l'assemblea,

i el Senyor esguardá Jacob

;

15 per sa fidelitat es demostrá profeta

i fou reconegut, per sa fidelitat, fidel en la visió.

16
1 invoca el Senyor poderos

quan l'afligien el seus adversaris entorn,

amb Pofrena d'un anyelí encara mamaire.
17

1 troná des del cel el Senyor,

amb gran soroll féu oír la seva veu,

18
i esmicolá els capitostos deis tiris

i tots els princeps deis filisteus.

19 Abans del temps de la seva dormido eterna

testimonia davant el Senyor i l'Ungit

:

« Ni riqueses ni ádhuc sandálies

no he rebut de ningú»

i no el cita en justicia cap home

;

20
i després d'haver-se adormit, profetitzá

i assenyalá al rei la seva fi,

i enlairá des de la térra la seva veu,

en profecía, per tal d'esborrar la iniquitat del poblé.

13-20. — Resum de I Sm. XVI, I.
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David

(C. XLVIL) X
I després d'aquest, sorgí Natán

per tal de profetitzar en els jorns de David.
2 Com el greix és separat de la víctima pacífica,

talment David deis filis d'Israel.

3 Amb lleons jugá, com si fossin cabrits,

i amb óssos, talment amb anyells deis ramats.

4 ¿En la jovenesa no mata, per cas, el gegant

i lleva l'oprobi del poblé,

quan aixecá la má amb la pedra de la bassetja

i abaté la insolencia de Goliat?

5 Car invoca el Senyor, l'Altíssim,

i dona a la seva destra virior

per llevar Thome en el combat

per aixecar el corn del seu poblé.

6 Aixi pels deu milers hom el glorifica

i el lloaren per les benediccions del Senyor,

quan li brindaren corona de gloria.

7 Car esclafá els enemics tot entorn,

i abaté els filisteus adversaris,

fins al dia d'avui esmicolá llur corn.

8 En tota obra seva tributa reconeixement

al Sant Altíssim, amb paraula de gloria,

amb tot el seu cor himnejá

i ama el que el va fer.

9
1 establí els cantors davant de Faltar,

per endolcir els cants amb llurs sons.

10 Dona ais jorns festívols esplendor,

i ordena els temps fins a la perfecció,

1, II Sm. xii, i. — 3, I Sm. xvn, 34. — 4, I Sm. xvn, 49.— 6, I Sm. xvm, 7.

2. — El greix era la part més va- 10. — Ordena els temps. Determiná
luosa, primerament oferta i reservada els períodes destinats a la celebrado de

totalment a Déu. Lv. III, 3. les festes.

3. — I Sm. XVII-XVIII.
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per tal de fer-los lloar el sant nom d'Ell

i des de l'alba fer ressonar el santuari.

11 El Senyor li perdona els seus pecats

i enlairá eternament el seu corn

i li lliurá l'alianca deis reis

i el soli de gloria a Israel.

Salomó i Roboam

12 Després d'aquest, es drecá un fill savi

qui per gracia d'ell s'estatjá en la prosperitat.

13 Salomó regná en jorns de pau,

al qual Déu dona repós al seu entorn,

per tal que drecés una casa al seu nom

i preparés un santuari per sempre.

14 Com fores savi en la teva jovenesa

i sobreeixires com un riu de seny.

15 La teva ánima recobrí la térra

i omplires amb paráboles els enigmes.

16 Fins a les illes, lluny, pervingué el teu nom

i fores amat en la teva pau.

Pels cántics i proverbis i paráboles

i per la interpretació t'admiraren les contrades.

17 En nom del Senyor Déu,

que és cognomenat Déu d'Israel,

18 aplegares com estany l'or

i com plom amuntegares argent.

19 A jacarés els teus flanes a les dones

i fores sotmés en el teu eos.

20 Donares sutzura a la teva gloria,

i sollares la teva semenca,

induint la ira damunt els teus filis

11, II Sm. xii, 13. — 13, I Rg. ra, 1. - 14, I Rg. iv, ji. - 18, I Rg. x, 27.

16. — En el text hebreu, manca la

IX. — II Sm. XI. primera part; comenta Pels cántics...
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i m'has adolorit per la teva follia,

21 per destriar en dos la sobirania

i comencar el regnat indócil d'Efraim.

22 Pero el Senyor no ha deixat la seva misericordia

i no ha destruít les seves obres,

no esborrará del seu elegit els descendents

i no arranará la semenca d'aquell que l'ha estimat.

I a Jacob dona la resta

i a David la reí d'ell.

23
1 Salomó reposa amb els pares

i deixá després d'ell, de la seva semenca,

un que era follia del poblé, minvat de seny,

Roboam, que foraviá el poblé amb el seu designi,

i Jeroboam, fill de Nabat, que féu pecar Israel

i dona a Efraim camí de pecat.

I abundaren llurs pecats fora mida,
24 per tal d'ésser trets de la llur térra,

i tota mena de maldat recercaren

fins que puniment vingué contra ells.

Elias

(C. XLVIII.) 1
1 es dre$á Elias profeta, com foc

i la seva paraula com torxa cremava.

2 El que conduí vers ells la fam,

i amb el seu zel en minvá el nombre.
3 En la paraula del Senyor retingué el cel,

semblantment en féu davallar foc tres vegades.

4 Com has estat glorificat Elias en tes meravelles

i qui semblant a tu es glorie) ara

!

5 El que has ressuscitat un difunt de la mort,

i del llimb, per la paraula de l'Altissim.

21, I Rg. xn, 16 — 23, I Rg. xn, 28.— i, I Rg. xvn, i.—3, I Rg. xvm; II Rg. i.— 5, 1 Rg. xvir, 22

23. — I... reposa. Així acaba el llibre 2. — Cf. I Rg. XVII.
deis Reis, sense dirsi es convertí o no.
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6 El que feres davallar el reis a la ruina

i els glorificáis de llur jag.

7 Escoltant a Sinaí el repte

i a Horeb els judiéis de venjanca

;

8
el que ungires els reis a punició

i els profetes successors després de tu

;

9 que fores pres amunt en remolí de foc

en carro de cavalls foguejants

;

10 que has estat escrit en els reptes vers els temps

per a calmar la ira abans del furor

i convertir el cor del pare vers el fill

i restituir les tribus de Jacob.

Venturosos els qui t'han vist

i els qui amb l'amor són ornats

;

11
i nosaltres amb vida viurem.

Eliseu

12 Quan Elias en el remolí fou cobert,

Eliseu fou reblert del seu esperit

;

i en els seus jorns no fou escruixit peí príncep

i a ell no 1'oprimí ningú,

13 cap paraula no el vencé

i, en dormir, profetitzá el seu eos,

14
i en la seva vida féu prodigis

i en la seva fi, foren admirables les seves obres.

15 Malgrat tot aixó, no es convertí el poblé

i no s'apartaren lluny deis pecats,

rins que foren emmenats captius de la térra llur

i foren escampáis en tota la térra.

9, II Rg. n, 11. -10, Mal. iv, 6. - 12, II Rg. 11, 11. - 13, II Rg. xm, 21.
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Reís de Judá. Ezeojüias, Isaías

I fou deixat un poblé escás

i un príncep per a la casa de David.

16 Cert, alguns d'ells feren el que era plaent,

pero d'altres multiplicaren els pecats.

17 Ezequias fortifica la seva ciutat

i condui l'aigua enmig d'ella,

cava amb el ferro el rocam

i construí dipósits per a les aigües.

18 En els seus jorns, puja Sennaquerib

i trameté el Rabsaqué, i partí

i alca la seva má contra Sion

i s'enorgullí en la seva supérbia.

19 Aleshores es commogueren els cors i les mans llurs

i foren en dolor com les parteres.

20
1 invocaren el Senyor, el misericordiós,

estenent les seves mans vers Ell.

I el Sant des del cel ben tost els escolta

i els afranquí per má d'Isaías.

21 Colpí el campament deis assiris

i el seu ángel els esmicolá.

22 Car Ezequias obrá alió que era plaent al Senyor

i maldá en els camins de David el seu pare,

els que havia ordenat Isaías el profeta,

el gran i fidel en la seva visió.

23 En els seus jorns, torná enrera el sol,

i allargá la vida al rei.

18, II Rg. xviii, 13. — 20, II Rg. xix, 35; Tob. i, 21; Is. xxxvn, 36; I Mee. vn, 4; II Mee. vm, 19. —
23, II Rg. xx, u; Is. xxxviii, 8.

15. — Un poblé escás. Les dues tri- 17. — Tal volta es refereix a

bus que formaven el regne de Judá. la construcció del canal de Siloé.

16. — Alguns d'ells. Alguns deis prín- 18. — Alca la seva má. En signe

ceps de la casa de David posteriors d'amena<;a.

a la captivitat d'Israel. El que era 23. — Isaías allargá la vida al rei*

plaent. A Déu. IIReisXX, 1.
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^mb gran esperit veié les darreries

i consola els afligits a Sion.

Fins a la fi mostrá les coses esdevenidores

i les amagades, abans que s'esdevinguessin.

Josias, Jeremías

(C. XLIX.) 1 La memoria de Josias és com barreja de perfum,

preparat peí treball del perfumista.

En qualsevol boca s'endolcirá com mel

i com música en un ápat de vi.

2 Ell fou adre^at per a l'esmena del poblé,

i per toldre els oprobis de la iniquitat.

3 Adrela vers el Senyor el seu cor,

en els jorns deis inics reforja la pietat.

4 Llevat de David i Ezequias i Josias,

tots els altres cometeren mancament,

car deixaren la llei de PAltíssim,

els reis de Judá l'abandonaren.

5 Car lliuraren llur corn ais altres,

i la llur gloria a nació forastera.

6 Aflamaren la ciutat elegida de santificado

i feren deserts els camins d'ella,

7 per la má de Jeremias, car el maltractaren,

ell, que fou santificat profeta en la mateixa matriu,

per tal de desarrelar i fer malbé i perdre

i semblantment edificar i plantar.

1, II Rg. xxii, 1. — 6, II Rg. xxv, 9.

1 . — Josias, rei piados i reformador; Per la má de Jeremias. Segons la pre-

el seu regnat fou profetitzat tres-cents dicció de Jeremias.

anys abans del seu naixement. II Rg. Per tal de desarrelar i fer malbé i

XXII, 23. perdre. En aquest dístic, sant Bernat

5. — Car lliuraren llur corn ais al- {De Cons.) veu una imatge deis pe-

tres. Quan perderen la independencia. nosos treballs de 1'administració es-

7. — Són gairebé les mateixes pa- piritual, figurada amb les feines del

raules de Ir. IV, 10. camp.
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EZEQUIEL I ELS DOTZE MENORS

8 Ezequiel contempla una visió de gloria

que li mostrá en un carro de querubins.

9
1 féu memoria de Job,

que seguí el cami de la justicia.

10 Els ossos deis dotze profetes

rebrotin des de llur indret

;

els quals consolaren Jacob

i el rescataren amb la fe i l'esperanca.

Personalitats d'Israel després de l'exili

11 ¿Com enaltirem Zorobabel,

essent ell com un segell damunt la má dreta,

12
i també Jesús, fill de Josedec?

Els quals en llurs jorns bastiren el casal,

i enlairaren un Temple sant al Senyor,

destinat a gloria eterna

;

13
i Nehemias d'excelsa memoria

el que ens encimava els murs enderrocats,

i afermava portes i lleves

i aixecá de bell nou els nostres sojorns.

14 Ni un fou tal com Enoc sobre la térra,

car ell des de la térra fou pres amunt.
15
Josep, pero, fou gran baró,

capitost deis germans, fermesa del poblé,

i els seus ossos, vigilats

;

16 Sem i Set i Enós, entre els homes han estat glorificáis,

i Adam sobre tot vivent, entre la creació.

8. Ez. 1, 4. -- 11, Esr. ni, 2; Agg. i, 2. — 12, Zach. ni, 1. — 15, Gn. xli, 40; xlii, 3; xlv, 5; l, 20.

10. — Dot%e profetes. Els anomenats
8. — La visto. Descrita en Ez. I. menors, per raó de la poca extensió de

9. — Seguim el text hebreu. El grec llurs escrits.

diu: car remembra els enemics en la pluja 15. — I els seus ossos, vigilats. Foren
per fer b¿ ais qui segueixen cami dret. portats de l'Egipte a Palestina.
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El gran sacerdot Simó

(C. L.) ^imó, fill d'Onias, el gran sacerdot

el qual en la seva vida arranjá el casal

i en els seus jorns fortifica el Temple

;

2
i per ell fou fonamentada la doble elevació,

el suport enlairat de l'enclós del Temple.
3 En els seus jorns fou fabricat el dipósit d'aigües,

d'aram, com de la mar el seu enclós.

4 Maldá peí seu poblé, perqué no caigués,

i s'esforcá per la ciutat que havia d'ésser assetjada.

5 Com era gloriós quan esguardava des del tabernacle,

en eixir del casal del vel abaixat

!

6 Com l'estel de l'alba enmig del núvol,

com la lluna plena en dies de solemnitat,

7 com el sol refulgent en el Temple de l'Altíssim,

i com Tare iris brillant en els núvols de gloria

;

8 com la flor de roses en els jorns novells,

com lliris, part damunt deis dolls de l'aigua,

com el tany del Liban en els dies d'estiu,

9 com foc i encens en l'encenser,

com atuell d'or tot martellejat,

ornamentat amb tota pedra preciosa

;

10 com olivera que brosta els fruits,

i com xiprer enlairat fins ais núvols,

11 quan prenia ell el vestit de gloria

i es revestia de perfecció d'exultació

;

en l'ascensió a l'altar sant,

glorificava l'enclós del santuari.

16, Gn. iv, 25; v, 31. — i, I Mee. xn, 7; II Mee. ni; iv

3. — Altres tradueixen: «El seu en- trencat i portat a Babilonia pels cal-

cios com la mar d'aram». deus.

L'atuell o dipósit anomenat mar d'a- 5-21. — Magnificencia de les fun-
ram que Salomó féu construir en el cions sagrades en el Temple, sobretot

Temple (III Rg. VII, 23) havia estat en el jorn solemne de l'expiació.
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12 Pero en rebre els membres de les mans del sacerdot,

estant ell dempeus prop de la flama de Faltar,

entorn d'ell la corona deis germans,

com planeó de cedre en el Liban.

I l'envoltaven com els trones de les palmeres

13
tots els filis d'Aaró en llur gloria;

i l'oferta del Senyor en llurs mans,

davant tota l'assemblea d'Israel

:

14
i l'acompliment deis ministeris damunt l'altar

per embellir l'oferta de l'Altíssim Omnipotent
15 estendre damunt la libació la seva má,

i escampar la sang del raim,

per vessar ais fonaments de l'altar

olor de bona flaire a l'Altíssim rei de tot.

16 Aleshores clamaven els filis d'Aaró,

amb trompetes dúctils ressonaven

;

feien oir una veu gran

,

a remembranca davant l'Altíssim.

17 Aleshores tot el poblé ensems avancava

i es prosternaven damunt la térra

per a adorar el Senyor llur,

l'Omnipotent Déu, l'Altíssim.

18
1 lloaven els xantres amb llurs veus

en la molt nombrosa casa endolcien el cant;

19
i pregava el poblé al Senyor Altíssim,

amb pregaría davant el Misericordiós.

Fins que fos acabat l'ornament del Senyor

i el seu ministeri pervingut a la fi.

20 Aleshores, davallant, elevava les seves mans,

sobre tota l'assemblea deis filis d'Israel,

per donar la benedicció del Senyor amb els seus llavis,

i en el nom d'Ell s'exultava.

sacerdot ais israelites de part del Se
20.—Benedicció que donava el gran nyor.
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21
1 recomencava la seva adorado

per mostrar la benedicció rebuda de rAltíssim.

22
1 ara tots beneíu el Senyor, el Déu d'Israel,

el que ha fet coses magnificents en el món,

el que ha exal^at Trióme des de Púter

i ha obrat amb ell segons el seu beneplácit.

23 Us doni el seny del cor

i la pau siguí amb vosaltres.

Perduri la seva gracia amb Simó

i sigui amb ell constant el pacte de Finees,

que no sigui trencat per ell,

ni per la seva semenga com els jorns del cel.

Gent odiosa

24Amb dues nissagues s'irritá la meva ánima

i la terca no és pas un poblé,

25
els qui seuen en la muntanya de Samaria, els filisteus,

i el poblé insensat que sojorna a Siquem.

Signatura de l'autor

26 La instrucció de seny i doctrina

he gravat en aquest llibre,

Jesús, fill de Sirac, d'Eleazar, de Jerusalem,

el qual ha fet ploure la saviesa del seu cor.

27 Felic aquell qui en aqüestes coses s'esmer^a,

posant-les damunt del seu cor, esdevindrá savi.

Car si les practica, per a totes les coses s'enfortirá,

puix la llum del Senyor és la seva petjada.

22. — Falaguer auguri a l'aplec sacerdotal.

9 - ANTIC TESTAMENT, VIII



APÉNDIX DEL LLIBRE

SÚPLICA I REGRACIAMENT

(C. LI.) ^onfessaré a Tu, Senyor Rei,

i et lloaré a Tu, Déu, el meu Salvador.

2 Confesso el teu nom,

perqué protector i auxiliador has esdevingut per a mi j

i has alliberat el meu eos de la perdició

i del parany de la llengua calumniadora,

deis llavis que maquinaven el frau

i davant els qui m'assetjaren

3 has esdevingut auxiliador i m'alliberares,

segons la munió de la misericordia i del nom teu

deis qui grinyolaven, preparats a devorar,

de la má deis qui cercaven la meva ánima,

deis molts tribulls que he tingut

;

4 de l'ofec de la foguera tot entorn,

i del mig del foc que jo no havia enees;

5 de la pregonesa del gorg del llimb

i de la llengua sollada i de la paraula mentidera,

del rei de la calúmnia, de la llengua injusta.

S'acostá fins a la mort la meva ánima
6

i la meva vida era propera del llimb, avall,

m'envoltaren de totes bandes i no hi havia qui auxiliés,

2, Ps. xxvii, 7; xxxix, 18. — 6, Ps. vn, 3; cvi, 12.

1. — Acaba el llibre aquesta oració, rills. No sembla alludir ningú en par-

composta a semblanca deis salms. És ticular, sino ésser l'oració de tot Israel

una acció de grácies per l'alliberament que fa grácies al Senyor.

obtingut de moltes tribulacions i pe-
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7 esguardava vers una empara i no hi era

!

I remembraré la teva misericordia, Senyor,

i la teva obra, des de l'eternitat.

8 Perqué empares els qui esperen en Tu

i els salves de la má deis enemics.

9 He elevat damunt la térra la meva pregaría

i per la deslliuranca de la mort he suplicat.

10 He invocat el Senyor, pare del meu Senyor,

que no m'abandoni en els dies del meu marriment

i en l'avinentesa deis superbiosos sense protecció.

11 Lloaré el teu nom contínuament

i el celebraré en confessió

;

i ha estat exoida la meva súplica

12 car m'has salvat de la ruina

i m'arrabacares del temps malvat.

Per aixó confessaré i lloaré a Tu,

i beneiré el nom del Senyor.

Recerca 1 ensenyament de la saviesa

13 Quan encara era jove, abans que m'esgarriés,

vaig cercar la saviesa palesament amb la meva pregária.

14 Davant del Temple demanava entorn d'ella,

i fins a les darreries la recercaré.

15 Com flor de ra'ím madurat

el meu cor s'adelita en ella.

Ha fet via el meu peu en la dretura,

des de la meva joventut n'he seguit les petjades,

16 he inclinat una mica la meva oída i The acollit

i he trobat per a mi mateix molta instrucció.

17 Avanc m'ha esdevingut en ella,

12. — Ací el códex hebreu afegeix 13. — Es un cant alfabétic posat a la

16 versets, a manera del salm 136. fi del llibre, com trobem en Pr. XXXI,
Manca en totes les versions i es consi- 10. És una exhortació final a Tamor
dera com una interpolado treta d'algu- i estudi de la saviesa.

na liturgia.
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al que em dona la saviesa donaré gloria.

18 Car he determinat de practicar-la,

i he recercat el bé i no m'avergonyeixo.

19 Ha lluitat aferrissadament la meva ánima per ella

i en la meva acció he estat diligent.

20 Les meves mans n'han obert la porta,

i he entrat i vers ella he esguardat.

La meva ánima he dirigit vers ella

i en la puresa The trobada.

Per ella he adquirit seny des del principi,

per aixó no l'abandonaré jamai.

21
1 el meu ventre ha estat contorbat per a cercar-la,

per aixó he posseít bon tresor.

22 El Senyor m'ha donat la llengua, el meu premi,

i amb ella el lloaré.

23 Apropeu-vos a mi, els indoctes,

i estatgeu-vos en la morada de la instrucció.

24 per tal com us manca— dieu— aixó

i les vostres ánimes sedegen molt.

25 He obert la meva boca i he parlat

;

adquiriu aqüestes coses sense argent.

26 Sotmeteu el vostre coll sota el jou,

i rebi la vostra ánima la instrucció.

Es prop, podeu trobar-la,

i el qui esmerca la seva ánima la troba.

27 Vegeu amb vostres ulls com poc temps m'he afeixugat

i he trobat per a mi mateix gran repós.

28 Adquiriu la instrucció amb gran quantitat d'argent

i molt d'or guanyeu en ella.

29 Gogi's la vostra ánima en la misericordia d'Ell

i no us avergonyiu en la seva lloan^a

;

30 acompliu el treball vostre abans del temps

i us donará el vostre premi en el seu temps.

23, Pr. viii, 1 j; ix, 4. — 25, Is. lv, i.
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Els llibres profétics

La Biblia llatina, com la grega, compta disset llibres dins la clas-

sificació de profétics : Isaías, Jeremias, Baruch, Ezequiel, Daniel,

Oseas, Joel, Amos, Abdias, Joñas, Miqueas, Nahum, Habacuc, So-

fonias, Aggeu, Zacarias i Malaquias. La Biblia hebrea, o sigui la

que usen els jueus, no en té sino quinze dins aquesta classificació,

per tal com hi manquen Baruc i Daniel, el primer per no figurar

en llur canon, el segon perqué no és comptat entre els profétics,

sinó entre els hagiógrafs.

Els profetes, i amb ells llurs obres respectives, es divideixen en

majors i menors, en atenció exclusivament a Textensió deis llibres.

Els majors son quatre, en els cánons grec i llatí : Isaías, Jeremias

amb Baruc com apéndix, Ezequiel i Daniel. Els menors són els

altres dotze. Llur distribució dins el canon no és rigorosament

cronológica.

El profeta era un home escollit per Déu per a transmetre al poblé

elegit les seves paraules. Es el que significa própiament el mot

grec Trpocf)f)TT]q (aquell qui parla per un altre). La predicció de fu-

turs lliures no és essencial a la funció profética, per bé que quasi

sempre hi anava junta.

Era una institució purament jueva, de la qual no es troben equi-

valents en els altres pobles. Homes d'una intelligéncia i d'una san-
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tedat excepcionals, els profetes eren elegits per Déu per a augmentar

i aclarir la revelado referent al futur regne messiánic, per a recordar

llurs deures ais reis, per a reptar de llurs pecats tant els poderosos

com el poblé, per a tornar a solc el sacerdoci, tantes vegades en via

de degeneració.

Aixó sol ja demostra que hagueren d'ésser molts més del compte

que resulta deis llibres que deixaren escrits, perqué consta que n'hi

hagué molts que no n'escriviren, com Natán, Gad, Elias i Eliseu.

Tenien consciéncia clara que llurs oracles eren rebuts de Déu

amb la missió de transmetre'ls a la persona o a les persones a qui

anaven destinats. Aquesta comunicado deis conceptes de Déu al

profeta es feia de tres maneres : per la paraula, per visions i per

somnis. Per la paraula, de vegades fent sentir sons articulats, com

en la vocació de Moisés (Ex. III, 4) i en la de Daniel (I Sm. III, 4);

les més vegades, pero, per una veu que es feia sentir a l'interior.

Per mitjá de visions, presentades molt sovint a la imaginado, més

rarament ais sentits corporals, iliuminant alhora la inteliigéncia per

a la recta interpretado d'aquells signes. Per mitjá de somnis, i és

el cas més rar, infosos per Déu al profeta dorment — altrament que

en la visió, en qué el profeta estava despert— i seguits després de

la iliuminació inteliectual per a interpretar-los : tal és, p. ex., la

profecia de Daniel que llegim en el seu llibre VII, 1

.

Sota aquesta acció de Déu, el profeta intuía els conceptes o els

esdeveniments que li eren presentáis ; i quan els fets eren futurs, els

veia com a presents i per aixó els comptava com a realitzats, em-

prant el temps verbal que els comentaristes han anomenat pretérit

profétic. Aquesta abstracció del temps fa també que esdeveniments

d'époques ben distintes es vegin en un mateix terme del quadre con-

templat i siguin expressats sense fixació d'intervals. Es cosa rara

que els profetes indiquin les dates deis fets que anuncien.

Quan fets d'época diferent són anunciáis ensems en una visió

profética, és cosa molt freqüent que el més próxim sigui un tipus o

símbol anticipat de l'altre. Llavors el quadre té un doble fons : el

profeta parla d'un fet historie relativament próxim, pero la seva pa-
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raula desborda sovint de l'episodi narrat en primera intenció i pren

una transcendencia misteriosa. Darrera el fet tipie profetitzat direc-

tament, es va dibuixant el fet remot, el transcendental, el simbolit-

zat, Tantitipus. Així veurem com Isaías parla de Cirus, futur alli-

berador d'Israel, i la seva paraula s'inflama d'un simbolisme sublim

que la projecta a la figura del Messias; descriu la tornada deis exi-

liáis de Babilonia i sota l'escorca de la paraula se sent el batre del

regne messiánic i de la restauració espiritual del llinatge huma per

Crist, que aquell retorn a la patria simbolitzava. I el mateix Crist

conclogué en una sola profecia la ruina de Jerusalem i la íi del món.

Atesa aquesta génesi deis oracles deis profetes, el lector ja pot

endevinar-ne el carácter poétic.

El profeta Isaías

Per a entendre els llibres profétics, és, dones, indispensable de co-

néixer l'época en qué exerciren llar alt ministeri. Descriurem breu-

ment la d'Isaias.

La nació jueva ja feia uns dos segles que estava dividida en dos

reialmes, el de Judá, capital Jerusalem, que comprenia les tribus de

Judá i Benjamí, a més de la sacerdotal de Leví, i el d'Israel, amb les

altres deu tribus, que tingué per capitals, segons les époques, Siquem,

Tirza i Samaria. Els reis del reialme cismátic d'Israel foren tots ido-

latres i separaren el poblé del cuite del ver Déu. Entre els de Judá,

continuadors de la dinastia de David, n'hi hagué de dolents i de

bons, i ádhuc algún de sant.

Isaías exercí el seu ministeri a Jerusalem, durant els regnats

d'Ozias, Joatam, Acaz i Ezequias.

Ozias fou un bon rei des del punt de vista politic, puix vencé els

enemics veíns de Judá, eixamplá el territori, fortificá Jerusalem i

augmentá la prosperitat material del país. Des del punt de vista re-

ligiós, si bé no practicá la idolatria, consentí habituds religioses iHe-

gítimes del poblé, com els altars deis alts llocs, o cims de muntanyes

— la llei mosaica prohibia que s'oferissin sacrificis fora del Tem-
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pie — i al final de la seva vida volgué usurpar les funcions sacerdo-

tal, en cástig de qué, Déu el colpí amb la lepra i hagué de deixar

el regne al seu fill Joatam. Fou a l'any darrer d'Ozias que Isaías

inaugura el seu ministeri, com és narrat al capítol VI.

També Joatam fou un bon rei, i seguí en tot, llevat del sacrilegi

final, la tradició del seu pare, pero la corrupció de costums del poblé

ana augmentant, talment que Isa'ias anuncia ja els cástigs imminents.

Es d'aquest temps la parábola de la vinya del cap. V. Com de fet,

ja llavors comentaren les incursions de Rasín, rei de Siria, i de

Facee, fill de Romelia, rei d'Israel, en territori de Judá (II Rg. XV,

37). Si no des del comencament de les incursions, no gaire més

tard, aquests dos reís es coaligaren contra Judá, indignáis peí refús

amb qué respongué sempre Joatam a llurs proposicions d'alian^a

contra els assiris, que disputaven a l'Egipte l'hegemonia de l'Asia

Anterior.

Successor de Joatam fou Acaz, rei impiadós i idólatra, que « ca-

miná per les vies deis reís d'Israel i s'abellí a les abominacions deis

gentils». (II Rg. XVI, 3-4; II Par. XXVIII, 2-5.) Sota el seu

regnat, els cuites més abominables deis gentils, especialment el de

Moloc, al qual sacrificá peí foc almenys un fill seu, i la immoralitat

més esgarrifosa s'escamparen rápidament peí poblé. Per aixó Déu

suscitá contra ell la guerra anomenada siro-efrai'mítica, menada pels

dos reis abans esmentats contra Judá. Gran part del territori de

Judá fou envaít. Cent vint mil morts i dos-cents mil presoners li

foren fets en un sol dia (II Par. XXVIII, 6 ss.). Aviat posaren setge

a Jerusalem amb l'intent de destronar Acaz i entronitzar-hi « el fill

de Tabeel», personatge desconegut, propici a llurs plans d'alian^a.

Aquest canvi de dinastía essent contrari a la prometenca de Déu

sobre la perpetu'itat de la casa de David, de la qual havia d'eixir el

Messias, el Senyor enviá Isa'ias a Acaz per comminar-lo que deixés

la idolatría i confiés la seva defensa a Jahvé, el Déu d'Israel, prome-

tent-li que el Senyor destruiría els seus enemics, ádhuc amb la ga-

rantía d'un senyal espontániament ofert. L'impiadós Acaz refusá la

proposta i el senyal, i concertá alianca amb Teglatfalasar, rei de
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l'Assíria. Aquest príncep ambiciós derrota efectivament els dos reis

coaligats i tots llurs aliats i simpatitzants, fins i tot l'Egipte, pero

després tractá Acaz com un enemic, el sotmeté a vergonyoses hum -

liacions i el posa sota tribut.

Successor d'Acaz fou el seu fill Ezequias, que fou tot el contrari

del seu pare, un rei sant que torna a Judá l'esperit teocrátic deis

temps de David. Regná vint-i-nou anys. A l'any catorzé, tingué

una malaltia mortal, de la qual se salva per haver escoltat Déu una

humil pregária seva. Tot just guarit, rebé una ambaixada del rei

de Babilonia Merodac-Baladan, el qual, desitjós de lligar una alianza

ben ampia contra l'Assíria, per arrabassar-li l'hegemonia de l'Ásia

Menor, aprofitá aquesta avinentesa per procurar-se l'adhesió del

regne de Judá, pretextant la congratulado per la salut recobrada per

Ezequias. Tot fa semblar que aquest rei es mostrá propici ais de-

signis del rei deis caldeus, puix que rebé amb grans festeigs els seus

enviats, ais quals mostrá tots els tresors de la Casa reial i del Tem-

ple. Aixó era una infidelitat a la llei fonamental del regne teocrá-

tic, adversa a tota alianca amb nacions idolatres, i per aixó Isaías el

reptá severament i li anunciá el cástig proper, si bé Déu el planyeria

a ell, estalviant aquest cástig al reialme de Judá durant la seva vida.

Poc després d'aquests fets, Sennaquerib, rei de l'Assíria, empren-

gué la guerra contra Babilonia i les contrades orientáis. Vencudes

totes, posá setge a Jerusalem, després d'haver-li intimat la rendició

amb paraules soberguejants. Ezequias, aconsellat per Isaías, es

mantingué fidel a l'esperit teocrátic, defugint tota alianza i posant

únicament la confianca en Jahvé. No li fallí, perqué l'ángel del

Senyor sortí i colpí en una nit 185,000 soldats del rei d'Assíria, el

qual hagué de fugir vergonyosament.

Després d'aixó, s'esfuma en els Llibres Sants la figura d'Isaías, de

la vida del qual es coneixen molt poques coses més. Se sap que era

fill d'Amós (a no confondre amb el profeta de nom igual, o molt

semblant), germá, segons una tradició rabínica no ben adverada, del

rei Amasias, pare i predecessor d'Ozias. Fou mullerat amb una

profetessa, de la qual tingué dos filis, de noms profétics, com veu-
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rem en el seu lloc. Diu una altra tradició que visqué íins al temps

de Timpiíssim rei Manassés, el qual el féu morir cruelment serrat

peí mig, martiri a qué sembla fer allusió sant Pau en esmentar

aquest turment entre els que patiren els justos de TAntic Testament.

(Heb. XI, 37-)

El llibre

Es un recull d'oracles emesos peí profeta en les més varíes oca-

sions, fet no pas a l'atzar, sinó amb un ordre admirable en qué el

criteri cronológic s'atempera amb el lógic. La unitat del llibre és

donada peí leit-motif : Sion será redimida peí judici. Els pecats deis

pobles demanen un cástig, pero així com els altres pobles serán ex-

termináis, del poblé elegit (el jueu, figura del poblé cristiá) se n sal-

vará una resta que será el germen de la seva redempció. Enmig

deis estralls de la seva vindicta, Déu es recordará sempre que aquell

poblé és el seu poblé i no permetrá mai que s'extingeixi. Aquesta

resta donará naixenca al Servent de Jahvé, el Messias, que amb els

seus sofriments, exposats per Isaías amb una descripció tan minuciosa

i exacta que més sembla historia que profecia, redimirá el poblé i

preparará la Jerusalem gloriosa de l'esdevenidor. La doble projecció

deis quadres pintats— que arriba sovint a ésser triple : la Jerusalem

refeta després del captiveri babilónic, la Jerusalem universal formada

peí regne messiánic i la Jerusalem celestial— inflama les paraules de

dos o tres sentits i dona a la seva obra una transcendéncia poético-

religiosa tan impressionant, que tots els comentaristes están d'acord

a proclamar-lo el més gran deis profetes, l'admirable, el divi, l'evan-

gelista de PAntic Testament.

La forma literaria

Quant a la forma, hom pot ben dir que en pocs llibres com en el

d'Isaias segueix de prop el fons. Si s'ha dit que en la poesia hebrai-

ca el fons domina la forma i que els motllos prosódics s'hi rompen
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sota l'esclat de la vida i de la inspiració, aquest judici escau emi-

nentment ais profetes d'Israel i al que n'és el príncep : Isaías.

Per tal de comprendre la forma i l'estil profétics, cal no perdre

de vista el que comporta el carácter de profeta. Ja la paraula hebraica

que el designa : nabí, vol dir el qui parla transportat, agitat per una

emoció i inspiració superiors : les seves paraules sortien així com els

brolls d'una font d'aigües vives. «Pres d'esperit, transportat en un

món de somnis i visions, agitat per la má de Déu, el profeta s'ex-

pressa en mots rápids i vibrants, en membres de frases concises,

juxtaposats els uns ais altres, sense relació aparent, en periodes

amalgamáis més que fusionáis per una lógica desconcertant. Són

crits de l'ánima empesa peí zel de Déu, sospirs d'un cor fos en

l'amor de Déu, moviments de la inteHigéncia i de la voluntat envers

Déu, i, sobretot, visions deis suprems judicis de Déu : és tota una

psicología extática, els ecos de la qual ens són conserváis en les pá-

gines més extraordináries de la literatura sagrada». 1 L'ideal diví,

messiánic, o étic, és el que informa tothora el profeta, i li dona la

sublimitat i la puixanca úniques ; en aixó excelií máximament Isaías,

sobretot en la segona part : caps. XL-LXVI.

Pero aquells sentiments reben nova vida de l'ambient on es mou

el profeta. Aquest s'adreca al poblé elegit, que per les seves preva-

ricacions ha deixat ja d'ésser-ho ;
l'esposa que Jahvé es triá i curullá

de grácies i formosor s'ha oblidat de l'espós i es prostitueix tothora

amb les ídoles vanes. El cor del profeta és fos i lacerat d'aquesta

defecció. S'adreca també a les nacions paganes, impies, que han

sedu'it l'esposa electa, i les increpa, es burla de llur vanitat i les vota

a Textermini i a la mort. Aquesta reacció del profeta contra l'am-

bient li dona un dinamisme, un sotraqueig i una esgarrifan^a que

serien desoladament trágiques, si no fossin sempre ungides de les

consolacions i de les paus del Messias, albirat desde la llunyania.

Ara bé, aquest dinamisme, aquest borbollar d'inspiració i de poe-

sía, ¿fins a quin punt era susceptible d'ésser emmotllat en els cánons

1 E. Dhorme, La poésie biblique, p. 47, París, 193 1.
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d'un sistema poétic estríete i quasi matemátic? Sant Jeroni, tan

sollícit a voler trobar en la poesia bíblica els ritmes i els metres de

la poesia hellénica, ja distingí curosament l'estil profétic de l'estil

simplement líric o poétic, i. ens diu que el primer s'assembla al ritme

intern que en els oradors, com Demóstenes i Cicero, escandeix har-

mónicament els períodes, sense reduir-los a la mesura deis versos.

La crítica deis exegetes de totes les edats venia a coincidir amb

aquest parer, fins que, en els nostres dies, amb els estudis inces-

sants sobre el text bíblic, hom ha volgut unificar l'estil profétic amb

els géneres poétics bíblics, i hom ha proposat de trobar en els pro-

fetes tot un sistema métric quantitatiu, o bé un sistema estrófic, de

ritme tonal, pero sotmés a unes pautes fixes, inalterables. Anem a

fer una petita crítica d'aquestes teories, <;o que explicará, a més, la

nostra manera de traduir.

Llei interna de l'esperit deis pobles semítics, així com mesura de

llur expressió literaria, és la tendéncia al paraHelisme deis membres

de la frase expressada. Pobles essencialment afectius, gravitant i

simpatitzant vers ideáis de sublimitat— en funció, el poblé hebreu,

d'un ideal de sublimitat moral,— movent-se en l'escenari d'una na-

tura bravament indómita, tot feia que la tensió del pensament i de

Taféete no quedés assossegada amb el primer raig de la frase, amb el

primer atac de l'expressió. Aquell carácter, fortament treballat i

emotiu, enfrontat a grans exponents de l'esperit, freturava un segon

esforc de l'expressió, exigía sentir-se a si mateix altra vegada. Hom
tornava sobre el tema primerament atacat, hom insistía sobre el sen-

timent primer, agusant-ne a voltes punyentment l'expressió, endol-

cint-la altres vegades, amplificant els termes, obscurint les tintes.

Era un balanceig de l'esperit, una resposta a si mateix, obeint a una

llei profunda d'unitat. Segons sigui el mode d'aquest balanceig,

d'aquesta resposta de l'esperit, així anomenen els técnics el paraHe-

lisme : sinonímic, antitétic o sintétic. Vegeu-ne alguns exemples

del mateix Isaías (cap. XL) :
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Consoleu, consoleu el meu poblé,

diu el vostre Déu.

Parleu al cor de Jerusalem

i crideu-li

:

Que el seu esclavatge está acomplert

que el seu pecat ja está expiat,

que ell ha rebut de má de Jahivé

el doble per tots els seus pecats.

L'herba s'asseca, la flor es colltorc,

quan el buf de Jahvé els passa damunt.

Tan cert el poblé és herba

!

L'herba s'asseca, la flor es colltorc,

mes la paraula de Jahvé resta eternament

!

De l'exposat hom desprendrá que la llei del paralielisme mira tant

al fons com a la forma i que ell ens dona la vera fesomia de l'esperit

hebraic. D'ell també deriva Tespecial carácter de la prosodia he-

braica. La unitat de la frase és, dones, el verset, compost fona-

mentalment deis dos moments de la cadencia del paralielisme

:

aquests dos moments van separats per una cesura anomenada citnah, o

sigui per un descans. Cada membre del paraHelisme pot, així mateix,

desenvolupar-se en altres sub-membres, servant certa corresponden-

cia o subordinació, denotada en la prosodia pels accents. De ma-

nera que el ritme de la prosodia hebraica és tonal, d'intensitat : no

escandeix les síHabes en breus o llargues, talment com s'esdevé en

les llengües grega i llatina. Les teories que han volgut assimilar el

ritme prosódic hebraic al ritme quantitatiu desconeixen aquest carác-

ter fonamental de la prosodia hebraica.

Repartint-se els diferents membres del vers i ádhuc els diferents

versos, amb cert equilibri, amb un ritme que flueix de la moció pro-

pia deis sentiments i afectes, ha estat sostinguda per un sector de la

crítica bíblica l'estructuració estrófica de l'estil profétic. Els versos

s'agruparien en estrofes, d'un nombre determinat de versos i suc-

ceint-se en séries fixes i precises. Així l'estil profétic coincidida

amb el lirisme de la poesia coral, com és ara els salms, en els quals,
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efectivament hom entreveu agrupacions estrófiques, denotades per

la repetido, que fa el cor, d'un mateix refrany. Es la teoría que

descobrí el P. J. K. Zenner, que aplica ais Profetes D. H. Muller 1

i que és seguida i aplicada per crítics del prestigi deis PP. J. Hont-

heim 2
i A. Condamin. 3 En efecte, no pot negar-se que, ádhuc en

l'estil profétic, els versets i els membres de cada vers es succeeixen

amb cert ritme, amb un moviment que és reflex de l'estat d'emoció

del profeta; les grans pauses hi són degudament compartides. A
voltes, els agrupaments de versos s'inicien amb frases assonantades

i amb aliiteracions típiques, així en Isaías, cap. LIV, vv. i i 2;

altres voltes, és la mateixa frase que, a manera de refrany o hit-

tnotif, tanca series de versos quasi simétriques; així en Isaías,

LXV, 21 i LXI, 3. Es evident, dones, la tendencia vers una

ordenació orgánica deis versos, vers una estructuració en series

i grups— hom en pot dir estrofes— que denoten la vida i el mo-

viment de la inspiració. En aquest sentit, l'estrofisme vindria a

ésser una continuació del parallelisme. No podem, pero, seguir

aquells crítics, quan volen sotmetre dintre de l'estil profétic aquests

agrupaments, d'índole interna i lliure, a una pauta ben rigorosa i

matemática. Si algunes voltes hom reíx fácilment a revelar aquella

successió estrófica, altres voltes solament es fa a costa de trasbalsa-

ments de versos i d'un tráete no ben respectuós amb el text. Així

és que en la nostra traducció ens hem preocupat de revelar aquella

organització deis versets dintre deis límits adients— necessáriament

folgats— de l'estil profétic.

Si l'estil profétic és, dones, sobri peí que mira a l'agencament de

la forma externa, hom no el cregui pas pobre de recursos i indotat

per a la poesía. L'esperit del profeta, vibrant i desbordat, quasi ex-

clusivament atent al fons, sembla sois recollir aquells modes d'ex-

pressió que neixen arran mateix de les deus de la inspiració. Es en

el tremp de les figures de pensament i en la brillantor del llenguatge

1 Die Propheten in ihrer ursprungli- uuerk nachgewiesen, übersejt und erklárt.

chen Form. Viena, 1896. Friburg a. B., 1904.
2 Das Buch Job ais strophisches Kunts- 8 Le livre ¿Chale. París, 1905.
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tropológic que hem de sorprendre el veritable carácter de l'estil pro-

fétic. I en aquest camp, Isaías exceHeix com un príncep. Es en el

rapte deis apóstrofs, en la puixanca de les personificacions, en la

vida, adés plena de suavitat, adés d'aspror, de les aHegories. I tot

aixó,animat amb aquella draperia fulgurant de les imatges orientáis.

La sublimitat deis temes tocats per Isaías dona ales i aixeca cels

amunt el vol de la seva imatgeria. Pocs poetes en totes les literatu-

res poden seguir el seu batee, sostingut per la inspirado de Jahvé.

Tot aixó serveixi per a advertir el lector de l'extremada dificultat

que suposa l'intent de girar en llengua moderna el príncep deis pro-

fetes hebreus. Auxiliant-nos de l'exegesi més adient— de la qual

hem de destacar especialment l'obra citada del P. Condamin— des-

prés de maldar-hi a la mida de les nostres pobres forces, ben cons-

cients d'aquelles dificultáis, presentem amb certa recanga i un xic

retuts aquesta traducció, que voldríem que Déu convertís en llevat

d'una gracia i bellesa noves en l'ánim del lector. Hem procurat que

el máxim d'emoció de 1'original hebreu passés folgadament i sense

contorsions forcades a la llengua catalana : aquest ha estat el nostre

canon de traducció, que, com advertíem en el próleg al volum pri-

mer, era el criteri de la F. B. C. Quant a les notes de carácter tex-

tual, teológic, geográfic o historie, hem posat les imprescindibles

per a la normal comprensió del text.

DlVISlÓ DEL LLIBRE

Dues parts ben marcades té aquesta insigne profecía : la primera

va del capítol I al XXXIX inclusiu
;
Taltra, del XL al LXVI o darrer.

Segons la justa formulació de sant Tomás, en la primera és exposa-

da la comminació de la justicia divina per a la ruina deis pecadors

;

en la segona, el consol de la misericordia divina per a la resurrecció

deis justos.
1 Ben entes que la distribució d'aquestes matéries en els

dos llibres no resulta exclusiva, pero cadascuna d'elles predomina

dins la seva part.

1 In Isaiam, I, 2.

10 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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La primera és un recull d'oracles adrecats adés al poblé jueu, adés

ais gentils. Comenta amb un oracle introductori que compren el

capítol I i ve a ésser com una exposició de la tesi de tot el llibre : la

ingratitud d'Israel envers Jahvé será durament castigada, pero ro-

mandrá una resta, germen de salut, i el judici purificará Jerusalem

deis seus crims, i justos i pecadors rebran cadascú la seva paga. La

resta d'aquesta primera part es considera dividida en tres seccions

:

Secció I (II, i-XII, 6). Conté oracles pertanyents ais regnats de

Joatam, Acaz i Ezequias. Es refereix, per tant, solament ais jueus,

ais quals Déu anuncia cástigs rigorosos, i compren dos grups de

profecies:

Grup primer (II-VI). Regnat de Joatam. La massa del poblé está

totalment corrompuda i morirá.

Grup segon (VI-XII). Darrer any d'Ozias i regnats d'Acaz i d'E-

zequias. Després d'explicar al cap. VI la vocació d'Isaías a la missió

de profeta, desenrotlla aquest tema : la prometenca del diví Emma-

nuel (Déu amb nosaltres, el Messias) encoratjará els bons enmig

deis malastres del país; quan la justicia de Jahvé haurá estat satisfe-

ta, florirá el regne messiánic.

Secció II (XIII, i-XXVI, 13). Conté una série d'oracles contra

les nacions gentils; i s'hi poden distingir també dos grups.

Grup primer (XIII-XXIII). Els pobles gentils també rebran el cás-

tig de Déu, perqué, abans que advingui el regne messiánic, cal que

desapareguin els seus enemics.

Grup segon (XXIV-XXVII). Profecies sobre la fi del món.

Secció III (XXVII, 1-XXXIX, 8). És una série d'oracles en qué

el poblé jueu és vituperat perqué, contra els seus enemics, cerca

Talian^a de pobles idolatres, en lloc de confiar únicament en Jahvé.

Té dos grups.

Grup primer (XXVIII-XXXV). Descripció de totes les maldats

deis dos reialmes de Judá i d'Israel i prometences de salvació per ais

bons.

Grup segon (XXXVI-XXXIX). Relat historie sobre la invasió deis

assiris, menats peí seu rei Sennaquerib, i sobre la malaltia, miracu-
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losament guarida, d'Ezequias i l'ambaixada de Merodac-Baladan, rei

de Babilonia. Serveix d'unió de les dues parts del llibre.

La segona part desplega en formes variadíssimes aquest únic pen-

sament : els bons serán redimits, els dolents, o millor dit els endu-

rits en el mal, deperiran. Tres seccions.

Secció I (XL, i-XLVIII). Deslliuranca del captiveri babilónic,

predita a la fi de la primera part.

Secció II (XLIX, i-LVII), 21). Expiado deis pecats deis homes

per roblado voluntaria del Servent de Jahvé, o sia el Messias.

Secció III (LVIII, i-LXVI, 21). La gloria de la nova Jerusalem

del reialme messiánic en el temps i en l'eternitat.

La primera secdó té nouorades, la segona vuit i la tercera nou més.





PRIMERA PART

ORACLES DEL TEMPS DE JOATAM, ACAZ
I EZEQUIAS

(I- XXXIX)

TÍTOL GENERAL

(C. I.)
1 Visió d'Isaias, fill d'Amós, que ha vist sobre Judá i Je-

rusalem, en els temps d'Ozias, de Joatam, d'Acaz i d'Ezequias, reis

de Judá.

L ORACLE D'INTRODUCCIÓ
a 2-31)

Ingratitud i judici de Judá

2 Cels, escolteu, i tu, térra, para Torella,

perqué parla Jahvé

:

He criat filis i els he pujats,

No és fácil d'assignar un temps de-

terminat a la composició d'aquest pró-

leg, per tal com no s'avé perfecta-

ment amb cap deis regnats sota qué va

viure Fautor. Probable ment, és una
introducció general en qué Isaías va
recollir impressions de tot el seu temps
per posar-la al comengament de la

seva profecía, com un resum anti-

cipat.

2. — Els cels i la térra havien estat

testimonis de la promulgado de l'a-

lianga al Sinaí
;
per aixó ara són invo-

cáis com a testimonis de la infidelitat

del poblé i deis cástigs que li ha me-
rescut. VegeuDt. XXXII, 1.
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i ells s'han rebeMat contra mi.

3 El bou coneix son amo

i Tase Pestable del seu senyor

;

pero Israel no és coneixent,

el meu poblé no té enteniment.

4 Ai de la gent pecadora, del poblé feixuc de maldat,

nissaga de dolents, filis depraváis

!

Han abandonat Jahvé,

han encolerit el Sant d'Israel,

s'han tornat enrera.

CÁSTIGS INEFICAgOS

5
¿ On colpir-vos encara, els qui seguiu essent rebels ?

El cap está tot malalt,

el cor és tot llanguent.

6 De la planta deis peus fins a la testa,

no hi ha res de sa

:

sois ferides, verdancs, nafres vives,

no expremudes, ni embenades,

ni assuaujades amb oli.

7 La vostra térra és una desolació,

les vostres ciutats, bleides peí foc,

estrangers devoren el país davant vostre,

i el seu assolament com l'assolament de Sodoma.
8
1 la filia de Sion ha restat

7, Inf. v, 6.

5. — El cap simbolitza els gover- sois indirectament els pecats matei-

nants del poblé ; el cor, el savis, els xos.

doctors o els sacerdots : el govern reli- 8. — La filia de Sion. És modisme
giós i el civil estaven, dones, corrom- hebraic el de considerar una térra o

puts. una ciutat com la mare deis seus habi-

6. — St. Jeroni, St. Tomás i d'altres tants i designar tota llur coHectivitat

creuen que aqüestes dolences signifi- amb el singular filia. Pero també és

quen els pecats, pero amb sant Cri- d'ús corrent personificar les ciutats

sóstom, sant Basili i d'altres creiem amb el nom de filia, verge, senyora :

que el significat directament son les aquest és el sentit en el lloc present,

penes amb aquests pecats merescudes i on la filia de Sion val tant com Jerusa-
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com una barraca en una vinya,

com una cabana en un cogombrar,

com una ciutat assetjada.

La petita resta

Sinó perqué Jahvé deis exércits

ens ha servat una petita resta,

seríem com Sodoma,

ens assemblaríem a Gomorra.

Escolteu la paraula de Jahvé,

princeps de Sodoma

;

pareu l'orella a la llei del nostre Déu,

poblé de Gomorra.

Refús del culte purament extern

11 ¿Qué em fa la munió de les vostres victimes?

diu Jahvé.

Ja estic saciat deis holocaustos de moltons

i deis vedells greixosos

;

ja no m'abelleix la sang deis vedells,

ni de les ovelles, ni deis bocs.

12 Quan veniu a presentar-vos davant ma fac,

¿qui ha demanat aixó de vosaltres,

que calcigueu els meus atris?

13 No seguiu fent-me oblacions vanes
;

9, Rom. ix, 29; Gn. xix, 24. — 11, Ir. vi, 20; Am. v, 22.

lem, anomenada per la seva part prin- el v. 7) per excitar la vergonya deis

cipal, que era la muntanya de Sion, jueus.

on hi havia el palau reial i la ciutat de 11. — Els actes externs de religió,

David. sense la vera devoció del cor, repug-

9. — Surt per primera vegada la idea nen a Déu.
general del llibre : en tots els desastres 13.— Després deis sacrificis cruents,

del poblé elegit, Déu, el Déu potent són esmentats els incruents : l'oblació,

deis exércits, reservará una petita resta, ofrena o sacrifici pacífic (Lv. VII, 11;

que no solament n'evitará l'extermini, Nm. XV, 4), i l'encens, que s'oferia

ans donará naixenca al Salvador. Nou cada dia amb el sacrifici perenne (Ex.
esment de Sodoma i Gomorra (vegeu XXX, 7). Amb les ofertes, són també
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abominació m'és l'encens

;

quant a les neoménies, els sábats i les convocacions a assemblea,

jo no sofreixo el crim i Paplec sagrat alhora.

14 Vostres neoménies i solemnitats avorreix la meva ánima,

em són carregoses, estic cansat d'aguantar-les.

Necessitat de la puresa

15 Quan estendreu les mans, velaré els meus ulls davant vostre,

quan multiplicaren els precs, no escoltaré,

car les vostres mans són plenes de sang.

16 Renteu-vos, purifiqueu-vos,

traieu la maldat de les vostres accions

de davant els meus ulls

;

pareu de cometre el mal,
17 apreneu de fer el bé,

recerqueu la justicia, rescabaleu l'oprés,

doneu el seu dret a Porfe, empareu la vídua.

Esperanza del perdó

Veniu i pledegem ensems, diu Jahvé.

Si els vostres pecats són com el carmí,

tornaran blancs com la neu

;

si són vermells com coccineHa,

esdevindran com llana blanca.

15, Inf. lix, 3. — 16, I Ptr. nx, 11.

reprovades les celebracions de festes

:

les neoménies, o festes de comen<;ament
de mes, que se celebraven en aparéixer

la lluna nova; els sábats, o la festa set-

manal del dissabte ; les convocacions a

assemblea, que es feien, ultra el dissabte,

els dies primer i seté de les tres majors
solemnitats de l'any (Lv. XXIII, 3, 7,

8, 24; Nm. XXVIII, 25, XXIX, r, 7).

16-20. — Malgrat deis crims del seu

poblé, Déu li mostra el camí de sal-

vació.

17.

—

Rescabaleu l'oprés. Amb el Gr.,

Vg. i traduccions caldaica i siríaca,

llegim el text hebraic hamuts, en lloc

de hamots.

El vermell és assenyalat sovint en la

Sagrada Escriptura com a color del

pecat, imatge presa del vessament de

sang (v. 15); vegeu Apc. XVII, 4. El

blanc, per contra, símbol de la llum,

és el color de la puresa moral : vegeu
Ps. CIII, 2; Dan. VII, 9; Ps. L, 9; Mt.
XVII, 2.
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Si volíeu i escoltáveu,

el bé de Déu de la térra menjaríeu.

Si no voleu i sou rebels,

sereu devoráis peí glavi,

car la boca de Jahvé ha parlat.

Jerusalem, sollada

21 Com s'ha tornat meretriu

la ciutat fidel, la plena de seny,

en qué habitava la justicia

!

Pero ara, són homeiers !

22 El teu argent s'ha tornat escories,

el teu vi s'ha mesclat amb aigua.

23 Els teus princeps són rebels

i companyons de lladres

;

tots amen el suborn

i corren darrera les recompenses;

no donen el seu dret a l'orfe,

la causa de la vidua ni els arriba.

El judici de Déu la purificara

24 Per aixó, paraula del Senyor,

Jahvé deis exércits, el Fort d'Israel

:

Ah ! jo em prendré satisfacció sobre els meus enemics,

23, Ir. v, 28.

del19-20. — Vegeu prometences i ame-
naces semblants en Lv. XXVI, 25 i

Dt. XXVIII, 11. Promet el bé de la

térra, $0 és la possessió tranquilla de

la térra promesa i els seus fruits, d'a-

cord amb l'índole de TA. T. i com a

figura i penyora de béns més alts.

21. — Com s'ha tornat meretriu. L'a-

lianga de Déu amb el seu poblé és

comparada a un matrimoni, al qual la

nació elegida per esposa ha estat infi-

Vegeu Ex. XXXIV, 16; Lv. XX,
6; Ir. II, 23, etc.

La imatge és tant més semblant, que
els cuites idolátrics de l'Egipte, de Ca-
naan, d'Assíria i de Babilonia, ais quals

es lliurava el poblé jueu, anaven acom-
panyats d'actes impúdics.

22. — Els intérprets antics, seguint

St. Jeroni, veuen en l'argent i el vi

símbols de la Uei i la doctrina sagrada,

adulterades pels sacerdots i els doctors.
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em venjaré deis meus contraris.

25 Giraré la meva má sobre tu

i purgaré amb lleixiu tes escories

i trauré tot el teu estany.

26
1 et tornaré uns jutges com els d'altres temps,

i uns consellers com de bell comenc;

llavors et dirán la Ciutat de la justicia,

la Ciutat fidel.

27 Sion será redimida amb judici,

i els seus convertits, amb justicia.

Ruina dels inics

28 Pero el capolament dels rebels i els pecadors será alhora

i els qui deixaren Jahvé deperiran.

29 Car s'avergonyiran dels terebints en qué heu pres delit

i sentireu afront dels boscos que heu escollit,

30 quan sereu com un terebint de fulla seca

i com un hort sense aigua.

31
1 el fort será una estopa

i la seva obra una espuma

:

serán abrusats tots dos alhora

i no hi haurá qui apagui.

27. — Formulado general de la llei

constant de la restauració del poblé

teocrátic. Aquest judici no sembla
ésser la justicia observada peí poblé,

en premi de la qual seria salvat, sinó

el judici de Déu que castigará els cul-

pables i purificará la nació elegida per-

qué d'aquesta resta surti la salvació.

29. — Dels terebints en qué heu pres

delit. AHusió ais boscos sagrats dedi-

cáis a Astarté, en els quals es practica-

ven els ritus d'un cuite llicenciosament

naturalista. Cf. Inf. LXV, 3.

31. — Les mateixes obres iniqües se-

rán l'instrument del cástig de llurs au-

tors. D'altres, menys probablement,

interpreten el fort, o la seva obra (d'ells)

com els ídols, que serán destruits junt

amb els inics.
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II. PROFECIES SOBRE JUDÁ I ISRAEL
(II, i-XII, 6)

DEL TEMPS DE JOATAM

Jerusalem, centre de la teocracia futura

(C. II.)
1 Visió d'Isaias, fill d'Amós, sobre Judá i Jerusalem.

CONVERSIÓ DE LES NACIOXS

2
I s'esdevindrá a la fi deis dies

que la Muntanya de la casa de Jahvé

será establerta sobre el cim de les muntanyes

i elevada sobre totes les comelles.

I a ella afluirán totes les nacions

3
i vindran pobles nombrosos i dirán:

Veniu i pugem a la Muntanya de Jahvé,

a la casa del Déu de Jacob.

Ell ens ensenyará els seus camins

i caminarem per les seves senderes.

2, IIMich. iv, 1.

2.— La manera sobtada com el pro- a la térra cap altra forma de religió més
feta presenta la figura de la Muntanya perfecta.

fa creure que era una semblanca ja co- Sobre el cim de les muntanyes. Més
neguda del poblé, i dones especialment amunt que totes les institucions terrenes,

apta per a commoure'l, siguí que Isaías talment que será vista de tot el món.
la prengués de Miqueas (Mich. III-V), 3. — Veniu i pugem. El fet d'ésser

com volen alguns, sigui, com opinen el temple de Jerusalem, únic en el

d'altres, que tant Isaías com Miqueas món antic on es retia cuite al Déu ve-

la manllevessin d'un profeta anterior, ritable, situat sobre una muntanya el

p. ex. Joel. feia apte per a servir d'imatge ds l'Es-

A la fi deis dies. Al temps messiá- glésia, tan elevada moralment sobre la

nic, anomenat així perqué l'alianca amb térra que tots els pobles hi poden tro-

Déu será definitiva i ja no la succeirá bar la vera religió.
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La pau dels temps messiánics

Car de Sion sortirá la llei,

i la paraula de Jahvé, de Jerusalem.

4
E11 será arbitre entre els pobles

i jutge de nacions nombroses.

Forjaran llurs glavis per relies

i llurs llances per falcs.

No aleará l'espasa un poblé contra Taltre,

ni s'assajaran més per a la guerra.

5 Oh casa de Jacob ! Veniu

i caminem a la llum de Jahvé.

CÁSTIG DELS SUPERBS EN EL JUDICI

6 Car Tu has deixat el teu poblé,

la casa de Jacob,

perqué són plens d'endevins,

s'han lliurat a la mágia com els filisteus

i preñen ajut dels filis de l'estranger.

De Sion sortirá la llei. La llei nova,
la perfecta, la llei per antonomásia, és

anunciat que ha de sortir de Jerusalem,
com llegim també en Ez. XLVII, i i

Zach. XIV, 8; i ho veiem complert en
els llibres del Nou Testament. (lo. IV,

22; Me. XVI, 20, etc.).

4. — La pau és un dels primers efec-

tes que produiria l'acceptació per tots

els pobles de l'arbitratge de l'Església.

Aquesta és la virtut de l'Evangeli, que
si encara no s'ha desplegat, és perqué
encara no s'ha complert la condició

suposada peí profeta. Ni s'han de se-

guir, dones, aquells qui diuen que
aquesta profecía rebé compliment en la

pau universal que regnava en néixer

Jesucrist, puix que la pau és promesa
com un fruit de la religió messiánica,

ni aquells qui l'esperen per a una época
futura en qué tots els pobles serán ple-

nament cristians, car aquesta previsió

no s'avé amb les persecucions que Je-
sucrist prenunciá a la seva Església,

que sempre ha d'ésser semblant al camp
sembrat de blat i de cogula. La profecía

es refereix ais elegits, que accepten ple-

nament la llei de Crist, i es complirá

tant més com més perfectament homes
i pobles s'acomodaran a la doctrina

cristiana.

6. — Són plens d'endevins. Seguint

crítics de nota, substituím la lectura

miquédem per miqsam.
Preñen ajut dels filis de l'estranger.

S'ajuntaven amb els estrangers amb re-

lacions d'amistat, de comerg i ádhuc
amb aliances guerreres, cosa que des-

plaia molt a Déu : vegeu II Par. XX,
36, 37; Lv. XXVI, 6-9; Dt. VII, 17;

XX, 1; XXVIII, 7, 10, 25.
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7 Llur contracta és plena d'argent i d'or

i llurs tresors, sense fi;

llur contrada és plena de cavalls

i llurs carros, sense límit.

8 Llur contrada és plena d'ídols

i ells es prostren davant l'obra de llurs mans,

davant alió que han fabricat llurs dits.

L'ORGULL HUMILIAT

9
I l'home s'haurá encorbat

i el baró s'haurá humiliat;

malgrat aixó no els perdonarás.

10
Fica't dintre la roca, amaga't en la pols,

davant la terror de Jahvé i l'esclat de sa majestat

!

11 Els ulls altívols de l'home serán abaixats

i l'orgull del baró será humiliat,

i sois Jahvé será exalcat

en aquell día.

12 Car vindrá el día de Jahvé deis exércits

contra tot superb i altívol,

i contra tot enaltit, per abatre'l

;

13
i contra tots els cedres del Liban, alts i sublims,

i contra totes les alzines de Basan
14

i contra totes les muntanyes excelses

i contra tots els puigs elevats

15
i contra tota torre superba

i contra tota muralla forta

16
i contra tots els vaixells de Tarsis

i contra tot ornament preat.

17
1 l'arrogáncia de l'home será abatuda

i l'orgull deis homes será humiliat

navilis aptes per a fer llargues trave-

16.

—

Els vaixells de Tarsis. Nom ge- sies. Cf. nota a I Rg. X, 22. (Vol. IV,
néric amb qué són significáis els grans pág. 36).
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i solament Jahvé será exalcat

en aquell dia.

18
1 tots els ídols s'esvaniran.

19
1 es ficaran en les esplugues de les roques

i en les clivelles de la térra

davant del terror de Jahvé

i l'esclat de sa majestat

quan s'akará per aterrir la térra.

CONFUSIÓ DELS IDOLATRES

20 Aquell dia, l'home llancará

sos ídols d'argent i sos ídols d'or,

que s'havia fet per adorar-los,

ais taups i ais rats-penats,

21
i es ficará en les escletxes de les pedrés

i en les balmes de les penyes

davant del terror de Jahvé

i l'esclat de sa majestat

quan s'alcará per a aterrir la térra.

22 Deixeu-vos, dones, de 1'home,

que no té en els narius sinó un alé

;

car, ¿per quant ha d'estimar-se?

JeRÜSALEM EN L'ANARQUIA

(C. III.) ^eus ací que el Senyor, Jahvé deis exércits,

lleva a Jerusalem i a Judá

tot aguant, tot suport

:

19, Oí. x, 8; Le. xxm, 30; Apc. vi, 16.

22. — Que no té en els narius sinó un
alé. Amb aquesta metáfora el profeta

vol significar que és ridícul posar la

confianza en un ésser tan frágil com
l'home.

La interrogació següent val tant com:
no mereix cap estima.

III. —El profeta adverteix al poblé que

no es refii de l'esplendor del regne du-

rant els regnats d'Azarias i Joatam per

a sentir-se segur. Els seus pecats repor-

taran la ruina de tot aquest poder, de

la potencia béHica (vv. 3 i 4) i de la

prosperitat civil (vv. 5-7).



ISAIAS -III, 2-9 153

l'aguant del pa i l'aguant de l'aigua,

2
el valent, Trióme d'armes, el jutge,

el profeta, l'endeví, Tanciá,

3
el cap de cinquanta, 1'iHustre, el conseller,

el conjurador i el mague.
4 Minyons els donaré per princeps,

capriciosos regnaran sobre ells.

5
I la gent es turmentaran uns amb altres,

cadascú amb el seu veí,

el minyó s'alcará contra Tanda

i el vil contra el noble.

6 En trobar algú un seu germá

en la casa del seu pare, li dirá

:

Tu tens un mantell, sigues el nostre cap,

fes-te carree d'aquesta ruina

!

7 EU s'exclamará aquell dia

:

« Jo no en vull ésser curador.

No tinc a casa ni pa ni mantell,

no em feu pas príncep del poblé ! »

Contra els magistrats ixics

8 Car Jerusalem cruix i Judá s'esfondra

perqué llurs paraules i obres són contra Jahvé

i afronten els ulls de la seva gloria.

9 L'aparenca de llur rostre respon contra ells,

4, Eccli. x,

1.— L'aguant del pa. La fam fou,

com de fet, horrorosa en el setge de

Jerusalem pels caldeus : Ir. II, 20 (La-

mentacions).

2-3. — Llegiu-ho complert en la in-

vasió deis caldeus en II Rg. XXIV,
14; Ir. XXIV, 1; XXIX, 2.

6. — Será tan extremada la fretura,

que qui es tancará a casa seva (del

seu pare) per tal de guardar tan poca
cosa com és requerida per a teñir un
vestit decent (un mantell) ja será soHi-

citat per a assumir el govern del poblé,

talment es distingirá entre tots els al-

tres. Pero tothom ho defugirá. És
com si el profeta digués : Si el govern
del poblé es vengués per un mantell,

no hi hauria qui el comprés. (St. Joan
Crisóstom.)

Amb les paraules en Id casa del seu

pare, el més probable és que el profeta

vol indicar que el requerit per a gover-

nar és un home privat, que viu a casa

seva.
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com Sodoma publiquen llurs pecats, en lloc d'ocultar-los

;

malaurats ells, que han fet llur propi mal.

10 Digueu al just que és benaurat,

car menjará el fruit de ses obres.

11 Ai de rinic! mal li esdevindrá,

segons les obres de ses mans será pagat.

12 El meu poblé, sos opressors són capriciosos

i exactors el dominen.

Poblé meu, els teus guies et foravien,

han desfet el camí de les teves sendes.

13 Prompte está Jahvé per a pledejar,

dempeus per a judicar els pobles.

14 Jahvé entra en judici

amb els ancians i els princeps del seu poblé

:

« Vosaltres heu devorat la vinya,

la despulla del pobre és a casa vostra.

15 ¿Per qué heu esclafat el meu poblé

i masegat la fac deis pobres ?

»

diu el Senyor Jahvé deis exércits.

Contra la vanitat de les dones

16
1 diu Jahvé :

Per tal com s'han envanit

les filies de Sion,

i caminen amb el coll alt,

amb esguards impúdics,

9. — Com Sodoma. Tradu'im aquest

passatge, diversament tractat pels exe-

getes, de conformitat amb Crampón i

Vg. Cf. Condamin, p. 24.

10. — Els justos serán salvats déla
ruina universal.

Digueu al just. En la traducció d'a-

quest verset, ens hem ajustat a la ma-
teixa pauta que en Panterior.

12-45. — Retrets a ^ s magistrats de

Judá.

12. — I exactors. Seguim la lectura

del text hebraic d'acord amb Gr. i

exegetes moderns.
Els teus guies. Probable allusió ais

falsos profetes.

16. — Les dones havien contribuit

molt a la corrupció deis costums amb
llurs incitaments al vici i amb llur luxe

dispendios, que obligava els homes a

oprimir el poblé amb exaccions insu-

portables.
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i van a pas lleuger

fent sonar els anells de llurs peus,

17
el Senyor pelará la testa de les filies de Sion

i encalbirá llur front.

18
1 en aquell dia el Senyor llevará l'esplendor

deis anells, sois, lúnules,

19 arracades, bracelets, veis,

20 diademes, cadenetes,

cintures, flascons de perfum, amulets,

21 bagues i anells del ñas,

22
vestits sumptuosos, mantells, xals, bosses,

23
teixits fins, túniques,

cófies i mantellines.

Llur cástig

24
1 llavors, en lloc del perfum,

hi haurá corrupció

;

en lloc de cenyidor, una corda;

en lloc de trenes, una testa pelada;

en lloc de luxós vestit, un cenyiment de sac;

en lloc de bellesa, una cicatriu.

25 Els teus barons cauran a glavi,

i la teva forca en la guerra.

26 Les portes
c

de Sion' gemirán i es lamentaran,

i ella en térra, desolada, s'asseurá.

Els anells de llurs peus. Les jueves,

com molt sovint encara les sirianes ac-

tuáis, duien anells d'argent o d'or da-

munt les sivelles del calcat, deis quals

penjaven unes cadenetes del mateix

metall que mesuraven i acompassaven
el pas.

17. — Tallar els cabells a una dona
era un deis máxims oprobis.

18. — Lúnules. Medalletes en forma
de quart de lluna que els penjaven so-

II«AXTIC TKSTAMENT, VIII

bre el pit. De vegades també n'orna-

ven els animáis.

21. — Anells del ñas. Segons St. Je-
roni (InEi. 16, 12), les dones orientáis

portaven cercles que baixaven del cap

o del front al ñas. Vegeu l'escena d'E-

liezer i Rebeca a Gn. XXIV, 22.

23. — Teixits fins. Teles translúci-

des. D'altres tradueixen miralls, me-
talls brunyits que duien les dones per a

mirar-se.
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(C. IV.) *Set dones agafaren un home

en aquell dia

dient : Nosaltres ens menjarem el nostre pa,

i ens vestirem de roba nostra,

sois siguem anomenades amb ton nom

:

treu-nos el nostre oprobi

!

Prometences messiániqjjes

2 En aquell dia,

el rebrot de Jahvé será per a ornament i gloria

i el fruit de la térra per a grandesa i per a honor

deis qui restaran d'Israel.

3
I será que el qui restará de Sion

i el sobrevivent a Israel

será anomenat sant,

tot home inscrit entre els vius a Jerusalem.
4 Quan el Senyor rentará les sutzures de les filies de Sion

i netejará de Jerusalem les sangs d'enmig d'ella

amb esperit de judici i amb esperit d'extermini,

1. — Set dones. Nombre determinat

per a expressar un nombre indeterminat,

pero apte per a expressar l'escassedat

d'homes. L'orbetat de filis era com
una maledicció per a les dones jueves.

Per aixó s'avenen a mantenir-se elles

mateixes (ens menjarem el nostre pa),

sois les deslliurin d'aquest oprobi. Per
bé que aquest vaticini estableixi la nor-

ma general de Déu per a castigar el

seu poblé, el podem veure complert en
el captiveri babilónic i en la destrucció

de Jerusalem per Titus.

2. — Seguint el tema general del lli-

bre, el profeta anuncia que aquest cás-

tig será seguit de la gran misericordia

de Déu envers el seu poblé : Sion será

redimida peí judici.

El rebrot de Jahvé. Expressió que
compendia les prometences fetes a

David sobre el Salvador futur, que ha-

via de néixer de la seva descendencia.

El fruit de U térra. Així com rebrot

de Jahvé denota l'origen diví del Mes-
sias, fruit de la térra expressa la seva

ascendencia al mateix temps humana,
car havia d'eixir de la filiada de Jacob
i de la familia de David (Gn. XLIX,
io; II Sam. VII, 14).

3 . — Inscrit entre els vius aJerusalem.

A Jerusalem, mare deis pobles i figura

del regne universal del Messias, serán

inscrits tots els creients de Crist, i

aquesta inscripció será entre els vius,

qo és per a la vida divina, incoada ací

i perfecta en l'eternitat.

4. — Manera com es fará la santifi-

cado.
Les sangs. Els homicidis i, en gene-

ral, tota injusticia envers el proisme.

Esperit de judici és el cástig, la vin-

dicta. — Esperit d'extermini és l'expul-

sió de tota maldat de dins el poblé de

Déu. Altres tradueixen aquesta darrera
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5 vindrá Jahvé sobre tota l'estesa del Mont de Sion

i sobre ses assemblees

com núvol i foscor de dia, i com fum

i Pesclat d'un flam ardent durant la nit,

car damunt tota gloria hi haurá dosser,

6
i hi haurá rafal per a fer ombra

contra l'ardor del dia

i refugi i aixopluc

contra el torb i el devessall.

Parábola de la vinya

(C. V.) *Ara cantaré per al meu benamat

el cántic del seu amor per la seva vinya.

Mon benamat tenia una vinya

damunt un turó fértil.

2 La tanca, l'espedregá

i la planta de ceps escollits.

Bastí una torre al bell mig

i encara hi cava un cup.

I esperava que llevaría raims

i lleva agrassots.

El judici

3 Ara, dones, habitants de Jerusalem,

i vosaltres, gent de Judá,

judiqueu, jo us ho prec,

entre jo i la meva vinya.

1, Ir. ir, 21; Mt. xxi, 33.

expressió: esperit d'ardor, co és foc que
crema, purga i purifica. Tot aixó fa

l'Esperit de Déu en el cor deis fidels,

habitant-hi per la grácia.

1.

—

Per al meu benamat. El benamat
és Déu, amo de la vinya, en honor i

lloanca del qual, el profeta, intérpret

seu, desclou aquest cant.

Del seu amor. D'acord amb la lec-

tura del text hebr. proposada per Con-
damin : dodó per dodi.
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4 ¿Qué més podia fer-se a la meva vinya

que jo no li ho hagi fet?

¿Per qué, esperant jo que donés raíms,

només ha donat agrassots?

El cástig

5 Ara, dones, jo us faré saber

el que faré a la meva vinya.

Trauré la seva tanca,

i será esbrotonada;

obriré portells al seu mur,

i será peucalcigada.

6
1 la posaré en desolado,

no es podará, ni es cavará,

hi creixeran Pescardot i les espines

i ais núvols faré manament

de no escampar la pluja damunt d'ella.

Aplicació a Israel

7 Cert, la vinya de Jahvé deis exércits

és la casa d'Israel,

i els homes de Judá,

planta de les seves delicies.

Ell n'esperava dretura,

i heus ací iniquitat,

justicia, i heus aci clam de revolta.

Contra els rics insaciables

8 Ai deis qui afegeixen casa a casa

i ajunten hisenda a hisenda,

7. — Els homes de Judá. La tribu de per tal com era la tribu regia, de la

Judá és esmentada com a predilecta, qual havia de sortir el Messias.



ISAIAS -V, 9-13 159

fins que no hi ha més terme,

i resten sois sojornants

enmig de la térra

!

Per aixó mes orelles han oít aquest jurament

de Jahvé deis exércits

:

Certament, les moltes cases

esdevindran un desert

;

grans i magnifiques,

restaran sense habitants.

Car deu mujades de vinya

llevaran un bat

i un hómer de grana

produiran un efá.

11 Ai deis qui de bon matí

corren a les begudes embriagants

i s'atarden nit enllá

escalfats peí vi.

12
1 teñen en llurs festins

la cítara, Farpa, el tamborí,

la flauta i el vi,

i no esguarden Pacció de Jahvé

ni veuen Pobra de ses mans.
13 Per aixó mon poblé será dut a Pexili

sense témer-se'n

i sa noblesa finará de fam

i ses multituds s'assecaran de set.

9. — Han oit aquest jurament. Resti- líquids, que era la desena part del cor,

tució del text hebr., en extrem concís, i equivalía a uns 37 litres. La seva ca-

CONTRA ELS BEVEDORS

íeta en harmonía amb Gr. pacitat equivalía a la de Yefá per ais

sólids.10. — Deu mujades. Posem mujada
per iugerum, o sia aquella extensió de

térra que un parell de bous poden llau-

rar en un día. — Un bat. Mesura de

Un hómer. Comptava uns 10 efás.

O sia que la collita devia ésser quasi

nuHa.
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14 Per aixó el llímb es bada

i ha obert la gola sense mesura;

llur gloria hi davallará

i llur multitud amb son fast i sa folganca.

15 L'home será humiliat, el baró será abatut

i els ulls deis superbs serán abaixats.

16 Pero Jahvé deis exércits será exalcat en el judici

i el Déu sant es santificará en justicia.

17 Els anyells hi pasturaran com en llur pasturatge

i en els llocs assolats bells moltons peixaran.

Contra els esperits forts

18 Ai deis qui lliguen la iniquitat

amb cordes de mentida

i com amb tirants de carro, el pecat.

19 Que diuen : Que s'afanyi, que faci via

de la seva obra, per tal que la vegem;

que s'atansi i s'acompleixi

el designi del Sant d'Israel, i que el sapiguem

!

Mes anatemes

20 Ai deis qui diuen bé al mal

i mal al bé

;

que fan de les tenebres llum

i de la llum, tenebres,

que donen l'amarg per dolg

i el dolc per amarg!

14. — El llimb. El Xeol deis hebreus
era el sepulcre i també la mansió de les

ánimes deis difunts.

17. — Bells moltons. En harmonía
amb Gr., llegim el text heb. guedim per

garim.
18. — Aquests pecadors están lligats

a la maldat amb cordes de mentida, co

és d'iHusions enganyoses de felicitat,

i al pecat (enteneu les penes merescu-
des peí pecat) amb tirants de carro,

imatge deis vineles gruixuts i resistents.

Altres, com St. Tomás, ho interpreten

de la tiranía a qué el pecat subjecta el

pecador.
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21 Ai deis savis a llurs propis ulls,

i deis prudents segons ells mateixos

!

28 Ai deis valents per a beure vi

i deis forts per a barrejar begudes fortes

!

23 deis qui justifiquen l'inic per un present

i defrauden al just la seva justicia

!

Preparatius del cástig

Per aixó, com la llengua del foc consum les arestes

i com la flama devora la palla,

llur arrel s'assemblará a la podridura

i la seva flor s'esventará com pols,

perqué rebutjaren la llei de Jahvé deis exércits

i la paraula del Sant d'Israel abominaren.

Per aixó s'ha enees la furor de Jahvé contra el seu poblé

i ha estés la má contra ell i l'ha colpit,

i han trontollat les muntanyes

i llurs cadávers jauen enmig deis camins, talment femta.

Amb tot, la seva furor no ha cessat,

la seva má román estesa.

El flagell assiri

26
Ell dreca una senyera a nacions llunyanes,

i xiula al qui és al confí de la térra

;

heus ací que arriba prompte i rabent.

27 No hi haurá entre ells cansat ni qui vacilii,

21, Pr. ni, 7; Rom. xn, 16.

24. — L'arrel i la flor signifiquen les

classes més baixes i les més altes.

25. — Podem veure la realització

deis malastres ací profetitzats en la in-

vasió de Rasín i Facee (II Par. XXVIII,

6) i en les invasions assíria i caldea

(Ir. IX, 21; XVI, 4; XXXIV, 20).

Pero seguirán encara altres calami-

tats, car la seva furor no ha cessat...

26-30. — Descripció de la invasió

enemiga, anunciada en els versets an-

teriors.

26. — Dreca una senyera... El ma-
teix Jahvé crida de lluny les nacions

estrangeres que vinguin a executar la

seva sentencia.
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ningú que s'abalteixi ni que dormi,

ningú a qui es deslligui el cinyell deis seus lloms

ni que se li desfaci la corretja del cal^at.

Llurs sagetes són afuades,

llurs ares són tots tesos,

les peülles de llurs cavalls, dures com pedra foguera,

les rodes de llurs carros, com el torb.

Llur bramul, com de Ileo,

bramulará com lleons cadells,

grunyirá i rapirá la presa,

se l'enduu i no hi ha qui la hi prengui.

En aquell dia, hi haurá un bram sobre ell,

talment el bram de la mar

;

llavors hom mirará la térra,

i vet ací tenebres de tribulació.

La llum s'enfosquirá amb les seves calitges.

VOCACIÓ PROFÉTICA D'ISAIAS

(C. VI.) *L'any de la mort del rei Ozias, jo viu el Senyor as-

segut sobre un soli alt i sublim i el róssec del seu vestit omplia el

temple. 2 Serafins eren damunt d'ell i cadascun tenia sis ales; amb

28. — Les peülles de llurs cavalls...

Antigament no ferraven els cavalls i

calía per a la guerra que llurs peülles

naturals fossin ben dures; per aixó el

profeta diu que serán com de sílex.

VI. — Discuteixen els intérprets si

aquesta visió va ésser la inauguració

inicial de la missió de profeta, o una
nova confirmació de la missió ja re-

buda abans, o també la seva deputació

a un ofici particular.

1 . — El temple. Alguns creuen que
era el santuari del cel, pero el més pro-

bable és que es tractés del Temple de

Jerusalem. El que veié Isaías no era

l'esséncia divina, sino una venerable

figura humana. Sant Tomás amb al-

tres comentaristes diu que l'aparegut

no va ésser el mateix Déu, sino un
ángel que en representava l'autoritat,.

segons llei general de les teofanies de

l'A. T., comencant per les de Moisés.

2. — El nombre de serafins sembla
que era molt gran, per bé que del text

de Vg. (uni... alteri) podría semblar
que només eren dos. Es cobrien el

rostre amb dues ales en senyal de re-

veréncia, per no veure el rostre de
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dues cobrien llurs rostres i amb altres dues cobrien llurs peus i amb

les altres dues volaven. 3
I clamaven l'un a l'altre, i deien:

Sant, sant, sant és Jahvé deis exércits

;

tota la térra és plena de sa gloria.

4
I les pollegueres de les portes se sorollaren a la veu del qui cri-

dava i la casa s'omplí de fum. 5 Llavors vaig dir : Malaurat de mi,

que estic perdut! Car jo sóc un home de llavis impurs, i habitant

enmig d'un poblé de llavis impurs, i el Rei, Jahvé deis exércits, han

vist els meus ulls !

6
I vola envers mi un deis serafins, tenint a la

má un carbó enees, pres de Faltar amb uns molls. 7
I tocant amb

ell la meva boca, digué

:

Ve't ací que aixó ha tocat els teus llavis

;

ta iniquitat és llevada i ton pecat purificat.

8
1 vaig sentir la veu del Senyor que deia

:

l Qui enviaré

i qui ens hi anirá?

I vaig dir : Heu-vos-me ací, envieu-me. 9
I digué :

Vés i digues a aqueix poblé

:

Escolteu i no comprengueu,

vegeu i no conegueu.
10 Engordeix el cor d'aqueix poblé,

3, Apc. iv, 8. — 9, Mt. xin, 14; Me. iv, 12; Le. vui, 10; lo. xn, 40; Act. xxvm, 26; Rom. xi, 8.

Déu; amb altres dues es cobrien el eos de Sant d'Israel que atribueix tan sovint

en senyal de pudor, per no ésser vistos; a Déu.
amb altres dues volaven. Amb qué ex- 8. — ¿Qui enviaré i qui ens hi anirá ?

pressaven llur subtilesa d'esperit i llur Tránsit sobtat del singular al plural dit

promptitud a complir rápidament les d'intensitat
,

pero també sens dubte

ordres de Déu. nova insinuació del misteri de la Tri-

3. — Sant, sant, sant. Declaració de nitat de les Persones divines,

la santedat com la qualitat distintiva de 10. — Els llatins, seguint la versió

Déu, adient sobretot a la missió que deis LXX
,

interpreten aquest verset

anava a encomanar a Isaías. La triple com una predicció de l'encegament i

repetició indica en hebreu el grau su- l'obduració deis jueus a la predicació

prem i absolut amb qué Déu posseeix d'Isaías. Pero pot ben explicar-se el

la santedat, pero els intérprets católics mode imperatiu del text hebreu en el

hi veuen amb bon fonament una insi- sentit que els ensenyaments, les re-

nuació del misteri de la Santíssima Tri- prensions i les amenaces del profeta,

nitat. Es segur que aquest trisagi an- en compte d'ablanir els cors deis jueus,

gélic inspira a Isaías la denominació encara els enduririen i encegarien més,
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i endureix les seves orelles,

i encega els seus ulls,

perqué no hi vegi amb els seus ulls,

i no hi sentí amb les seves orelles,

i el seu cor no entengui i no es converteixi,

i no hegui salut.

11
1 vaig dir : ¿Fins a quan, Senyor? I respongué :

Fins que les ciutats serán assolades

i sense habitants,

i les cases serán sense homes,

i la térra tornada un desert

;

12
fins que Jahvé haurá foragitat els homes

i será gran la desolació enmig del país.

13 Si en resta encara un desé,

será també per al foc

;

pero talment com el roure i el terebint

quan llur soca és tallada,

també la soca de Israel será una llavor santa.

DEL TEMPS D'ACAZ

MlSSATGE AL REI ACAZ I A LA CORT

(C. VIL) 1 S'esdevingué en els

d'Ozias, rei de Judá, que Rasin, r

i.nRg.

com sol passar ais empedreíts en la

maldat, ais quals Déu ordináriament

nega, en cástig justíssim, la gracia efi-

cac. Vegeu Ex. VII, 3; IX, 12; X, 20.

11. — La devastació de la nació és

condició previa per a la cessació del

cástig de Jahvé.

13. — El foc seguirá destruint ádhuc
el delme restant, pero en restará una
soca que, com la del roure i el tere-

bint quan són tallats, traurá un rebrot

dies d'Acaz, fill de Joatam, fill

ú de Siria, i Facee, fill de Rome-
XVI, 5.

que será la llavor santa, el Messias.

Com sempre, els cástigs anunciats al

poblé acaben en Isaías amb la prome-
tenga consoladora. — Llur soca és talla-

da. Lectura del text hebr. bon punt
difícil, feta per Condamin, en harmonía
amb Gr.

1. — Sobre aquesta guerra, vegeu II

Sm. XVI, 5-9; II Par. XXVIII, 5-16.

Probablement va esdevenir-se al co-

mengament del regnat d'Acaz.
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lias, rei d'Israel, pujaren a Jerusalem per atacar-la, pero no la pogue-

ren prendre. 2
I vingué la nova a la casa de David, dient : L'exér-

cit d'Aram ha acampat a Efraim. Llavors s'estremí el cor del rei i el

cor del seu poblé, talment com s'estremeixen els arbres de la selva

sota el buf del vent. 3
I Jahvé digué a Isaías : Vés a trobar Acaz, tu

i Xear-Iaixub, ton fill, a 1'extrem del canal de la piscina superior,

en el camí del camp del batedor. 4
I dirás

:

Ten compte i asserena't, no temis res,

ten el cor ferm

davant aquests dos caps de tions fumejants,

per la furor de Rasín i d'Aram i del fill de Romelias.

5 Perqué la Siria ha resolt ta ruina,

amb Efraim i el fill de Romelias, dient

:

6 Marxem contra Judá, estrenyem-lo,

i ens el partirem entre nosaltres

i hi posarem de rei el fill de Tabeel.

7 Així diu el Senyor Jahvé

:

No s'aguantará aixó, no será pas

!

8 Car el cap de l'Aram és Damasc

i el cap de Damasc és Rasín

;

dintre seixanta-cinc anys

Efraim será esclafat fins a no ésser poblé.

9
I el cap d'Efraim és Samaría

3, n Rg. xvin, 17.

3.

—

Xear-Iaixub, ton fill. Aquest de Damasc. Ni aquesta ciutat llevará

nom propi, de carácter simbólic, sig- a Jerusalem la capitalitat de Judá, ni

nifica literalment: Una resta tornará. Rasín hi regnará mai. S'anuncia a

Vegeu Inf. X, 21. Rasín només el fracás de l'empresa.

Canal de la piscina superior. Situada En canvi, a Efraim és pronosticada la

a l'O. de la ciutat. ruina per d'allí a 65 anys, perqué, es-

El camp del batedor. Prop de la pis- sent part del poblé jueu , feia una
ciña hi havia un camp on treballaven els guerra fratricida i lluitava a gratcient

batedors, ofici que requereix abundor contra la teocrácia. Aquest vaticini es

d'aigua. complí al sisé any del regnat del rei

6. — El fill de Tabeel. Un aventurer d'Assíria Assarhadon i vuité del de
obscur, talment que ni el seu nom Maaassés de Judá. Els ninivites feren

propi no és donat, favorable ais dos transportar a l'Assíria les restes de la

aliats. població d'Israel. Vegeu IV, 2 ss. Sa-
8. — Damasc és i será només la ca- maria havia estat presa molts anys

pital de l'Aram (la Siria) i Rasín el rei abans per Salmanassar i Sargon.
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i el cap de Samaría és el fill de Romelias

;

si vosaltres no creieu,

ben cert, no restareu.

El senyal de la Verge-mare

10
1 parla encara Jahvé aAcaz,dient: 11 Demana un senyal a Jahvé,

ton Déu, en les pregoneses del llimb o en les altúries del cel.

12
1 respongué Acaz : No el demanaré, i no temptaré Jahvé.

13 Lla-

vors digué Isaías : Escolta, Casa de David : ¿ Es poc per a vosal-

tres d'ésser molestosos ais homes, perqué encara ho sigueu al meu

Déu? 14 Per aixó, el Senyor mateix us donará un senyal. Heus ací

que la verge concebrá i parirá un fill, i li dirá de nom Emmanuel.
14, Mt. 1, 23; Le. 1, 3 1.

amb el fenici i l'hebreu. Aquesta verge12. — Acaz oculta hipócritament la

seva incredulitat aliegant la prescripció

de Dt. VI, 16 que prohibía de temptar

Déu, com si acceptar un oferiment es-

pontani de Déu fos temptar-lo. Vegeu
senyals d'aquests a Idc. VI, 17 i a I

Sm. X, 1 sg.

14. — Per aixó... Hom s'esperaria

l'anunci d'un gran cástig (vegeu Sup.
I, 24; III, 16; V, 13, 14, 24), i tan-

mateix el que ve és un deis més iHus-

tres oracles messiánics, pie de dolgor

i esperanza, que, a guisa de senyal,

dona el mateix Déu, amb igual espon-

tanei'tat que l'havia ofert. La verge,

amb l'article determinatiu que també
porta en hebreu, designa una persona
célebre i ádhuc única. El substantiu

alma no pot designar sinó una don-
zella verge. Aquest és el sentit que
té en els altres passatges bíblics on
és usat, com Gn. XXIV, 43; Ex. II,

8; Ps. LXVIII (Vg. LXVII), 26; Pr.

XXX, 18-20; Cant. I, 3 i VI, 8, el

que li dona tota la tradició jueva pre-

cristiana i la interpretació constant cris-

tiana , sense excepció , a partir deis

evangelistes St. Mateu I, 18-23 i sant

Lluc I, 26-35. La versió deis LXX
no dubtá a traduir-lo per TTap8évoc; i

St. Agustí testimonia que aquest era el

significat que tenia la mateixa paraula

en la llengua púnica, tan aparentada

concebrá i parirá restant verge, altra-

ment, fóra una cosa ordinária que no
podria servir de senyal. Emmanuel,
el nom del fill així nat, significa Déu
amb nosaltres i designa clarament el

Messias, com ha entes també tota la

tradició cristiana i jueva precristiana, i

el mateix Isaías—primer que usa aquest

nom—quan més avall (VIII, 8) diu que
la térra santa, en altres llocs anome-
nada térra del Senyor, herencia de

Déu, és térra d'Emmanuel. Aquesta
profecia era aptíssima per a servir de

senyal a Acaz. Déu havia promés a

David (II Sm. VII, 14) que de la seva

descendencia naixeria el Messias, pero
afegint que si els seus successors obra-

ven iniquament, els castigaría amb
verga forta i amb els flagells deis filis

deis homes (les guerres), pero sense

llevar d'ells la seva misericordia. En
Acaz, descendent inic de David, es

compleixen totes dues parts del vati-

cini. Per aixó li és mostrada la nai-

xen<;a de verge del Messias venidor,

pero enmig deis desastres més grans

del seu poblé, com és significat en el

verset següent. Així és anunciada a

Acaz i a tot el poblé la devastació junt

amb la salvació que sortirá de la resta

sobrevivent, segons el tema general

del llibre.
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l5 Mantega i mel menjará fins que sabrá refusar el mal i escollir

el bé.
16 Perqué abans que l'infant no sápiga refusar el mal i escollir

el bé, la térra per amor de la qual tu tems els dos reis será devastada.

17 Jahvé fará venir damunt teu i damunt el teu poblé i damunt la casa

del teu pare dies com no n'han vingut des del dia que Efra'ím se se-

pará de Judá, co és el rei d'Assur. 18
1 s'esdevindrá que aquell dia

Jahvé xiulará a la mosca que és a l'extrem deis rius de l'Egipte, i a

Tabella que és a la térra d'Assur. 19
1 vindran, i s'asseuran tots en

les valls desertes, i en les balmes de les pedrés, i en tots els esbar-

zers, i en totes les mates. 20 En aquell dia, el Senyor, amb la na-

valla manllevada de més enllá del Riu— el rei d'Assur— raurá la

testa i els péls del eos i traurá la barba. 21
1 s'esdevindrá en aquell

temps que un home criará una vaca i dues ovelles, 22
i a causa de

l'abundáncia de llet que donaran, menjará mantega : cert, man-

tega i mel menjaran tots els qui restaran dins del país.
23

1 s'esde-

vindrá en aquell temps que l'indret on hi havia mil ceps, que valien

mil sicles d'argent, será deixat per a les espines i cardons. 24 Amb

15. — Mantega i mel menjará. La
devastació será tan gran a la térra

jueva que els seus habitants no podran
menjar sinó els productes espontanis

del país, la llet deis seus ramats i la

mel silvestre, molt abundant a la Pa-

lestina. És la part ombrívola del pre-

sagi. L'Emmanuel passará aquesta fre-

tura abans de saber refusar el mal i

escollir el bé, co és abans d'arribar a

l'edat de l'ús de rao.

16. — La térra per amor de la qual

tu tems els dos reis. La térra devasta-

da sois podia ésser la de Judá (cf. v.

22), i els dos reis, el d'Israel i el de

Samaria. Vegeu el compliment d'aquest

presagi en II Rg. XV, 29; XVI, 9.

17. — Llegiu : fará venir... el rei

d'Assur. Tanmateix, d'encá del cisma
de les deu tribus, Judá havia sofert

grans desastres. Vegeu I Rg. XIV, 25

ss
;
XV, 6, 16 ss.; II Rg. VIII. 20 ss.,

28 ss.; IX, 27 ss.; XI, 1 ss.; XII, 17-

18 etc. Jahvé se serveix com executor

del seu cástig del mateix rei d'Assíria

amb qui Acaz havia lligat alianza, con-

travenint la llei teocrática i refusant

Pajut de Jahvé. Vegeu el compliment
d'aquesta profecía en II Par. XXVIII,
20, 21.

18. — A la mosca... i a Tabella... Al-

lusió ais egipcis (cf. Ps. CIV, 31) i ais

assiris. Les imatges són preses deis

animáis més abundants en cada con-

trada : les mosques a l'Egipte i les

abelles a 1'Assíria. Els egipcis envai'ren

Judá en temps de llur rei Necao (II Rg.
XXIII, 29-30) i els assiris durant el

regnat de Sennaquerib (Ib. XXXVI,
1 ss.). — L'extrem deis rius d'Egipte. El

Nil i els nombrosos canals del Delta.

20. — La navalla manllevada. AHu-
sió plena de sarcasme a la baixesa amb
qué Acaz havia manllevat la forca al

rei deis Assiris. — El Riu és l'Eufrates,

que a la Biblia és el riu per antonomá-
sia. — Raurá la testa. Máxima ignomi-
nia entre els orientáis.

22. — Referiu aquest verset al vati-

cini del 15.

23. — El sicle d'argent valia devers

tres pessetes actuáis.
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sagetes i are hi aniran, perqué tota la térra será espines i cardons.

25
1 a tots els monts que es cavaven a aixada, no s'hi anirá per por

de les espines i els cardons, ans servirán de pastura de bous i per a

ésser trepitjats de les ramades.

MlSSATGE AL POBLE

(C. VIII.) 1
l Jahvé em digué : Pren un gran volum i escriu-hi

amb grans carácters : Prompte el boti : de pressa el pillatge !

2
I em

vaig ajuntar per testimonis fidels Urias, el sacerdot, i Zacarias, fill

de Jeberequias. 3
I em vaig acostar a la profetessa, la qual concebé

i parí un fill. I em digué Jahvé: Posa-li de nom : Maher-xalal-

haix-baz, 4 perqué abans que l'infant sápiga dir «pare meu» i

«mare meva», será llevada la forca de Damasc i les despulles de

Samaria serán a la preséncia del rei d'Assur.

5
1 Jahvé em parlá encara, i digué

:

6 Puix que aquest poblé ha menyspreat

les aigües de Siloé que corren suaument

i s'adelita amb Rasín

i el fill de Romelias,

1.—Al senyal donat a la casa de Da-
vid se n'ajunta immediatament un de

donat al poblé, que s'ha d'acomplir

abans de gaire. — Amb grans carácters.

Per tal que el pugui llegir tothom.
2. — Urias és probablement el ma-

teix que s'avingué més tard a executar

els plans idolátrics d'Acaz. Vegeu II

Rg. XVI, io ss. Zacarias era segura-

ment el zelós collaborador del rei Eze-

quias en la restaurado del cuite (II

Par. XXIX, 13).

3. — La profetessa. D'ací es dedueix

que la muller d'Isai'as també rebia reve-

lacions divines.—Maber-xalal-haix-ba^.

Nom simbólic que significa : Prompte
el botí; de pressa el pillatge, que és la

mateixa frase feta escriure al v. 1.

4. — Teglatfalasar, rei d'Assíria, va
conquerir la Siria i va prendre al rei de

Samaria tot el territori transjordánic i

una part del cisjordánic. Vegeu II Rg.
XV, 29 i XVI, 9.

6.— Aquest poblé. Directament sem-
bla assenyalar el regne d'Israel, pero
indirectament també el de Judá, que
s'havia fet reu del mateix crim. — Les

aigües de Siloé. La piscina de Siloé, al

sud-est de Jerusalem, rep les seves ai-

gües de la font anomenada de la Verge,

alimentada al seu torn per dipósits ex-

cavats en la roca. Corren suaument,
símbol del govern pacífic de Jahvé, al

revés deis grans rius, l'Abana i el Far-

far de la Siria i del Tigris i l'Eufrates

de l'Assíria, de corrent impetuós, so-

bretot en les époques del desglac. de

les neus de l'Arménia, símbols del go-

vern tumultuós i béHic deis grans po-

bles gentils.
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heus ací, dones, que el Senyor mena amunt envers ell

les aigües del Riu, furients i cabaloses

:

el rei d'Assur amb tota sa puixanca

que sobreeixirá sobre tots els seus dies

i desbordará totes les seves ribes.

I arribant a Judá, desbordará i l'inundará,

i li muntará fins al coll

i desplegant les seves ales,

cobrirá rampiaría de ta térra, oh Emmanuel

!

JAHVÉ, ÚNIG AJUT EFICAZ

9 Assabenteu-vos, pobles, i sereu capolats,

oiu tots vosaltres, filis de terres llunyes,

armeu-vos bé, i sereu esclafats,

armeu-vos bé, i sereu atu'fts.

10 Feu-vos un designi, i será desfet,

digueu un mot, i no será ferm,

perqué Déu és amb nosaltres.

11 Cert, Déu em parlá d'aquesta guisa en prendre'm amb sa má i

m'advertí de no caminar peí camí d'aquest poblé, dient:

12 No en digueu pas conjura

de tot el que aquest poblé en diu conjura,

ni temeu el que ells temen, ni tingueu por.

13 Es Jahvé deis exércits qui tindreu per sant,

és Ell qui us cal témer,

7. — Les aigües del Riu. Referencia feta tira un repte a les nacions idóla-

a l'Eufrates. tres que preveu vencudes.

—

Assabenteu-

8. — / arribant a Judá. La invasió, vos. Correcció del text hebr., d'acord

provocada amb l'alianca conclosa per amb Gr.

Acaz, desbordará d'Israel i s'escampará 10. — Déu és amb nosaltres. En he-

per Judá. breu : Immanuel.
Oh Emmanuel. Clam al redemptor 12. — Avisáis pocs fidels de Jahvé.

futur que ja dona com a amo de la térra. La conjura és l'entesa entre els reis de

Vegeu la nota a VII, 14. Siria (Rasín) i d'Israel (Facee). No els

9. — Al record d'Emmanuel, el pro- han de fer cap por.
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Ell qui us faci terror.

14 Llavors Ell esdevindrá,

pedra d'ensopec i roca on s'empassega,

per a les dues cases d'Israel,

i filat i parany per ais habitants de Jerusalem.

15
1 molts d'entre ells ensopegaran

i cauran i s'esmicolaran

i serán enxarxats i fets captius.

16
Jo lligaré aquest testimoniatge i segellaré aquest ensenyament per

ais meus deixebles. 17
1 esperaré el Senyor, que amaga la seva fac

a la Casa de Jacob; esperaré en ell.
18 Heu-nos ací, ¡o i els meus

filis que Jahvé m'ha donat, signes i averanys a Israel, de part de

Jahvé deis exércits que habita al Mont Sion. 19
1 tot amb tot, us di-

rán : « Consulteu els magues i els endevins que mormolen i xiu-

xiuegen. ¿Un poblé no ha de consultar els seus déus i els morts,

peí referent ais vius, 20 per tal de rebre una instrucció i un testimo-

niatge ? » Cert, aixó és el que hom dirá al poblé i per a ell no hi

haurá aurora.

DlSSORT DELS QJJI NO CONFIARAN EN JAHVE

21 Malauranca i fam envairan la térra,

i llavors, quan hi haurá fam,

hom maleirá en sa furor

el seu rei i el seu Déu.

Hom aleará els ulls cap dalt,

22 després, hom mirará la térra :

14, Le. 11, 34; Rom. ix, 33; I Ptr. 11, 7.

14. — El mateix Jahvé, menyspreat
per les cases reíais de Judá i d'Israel i

per la quasi totalitat deis habitants de

Jerusalem, será la causa de llur caigu-

da, en lloc d'ésser llur salvació. Aquest
passatge fou aplicat a Jesucrist per sant

Pere (I Ptr. II, 8) i per sant Pau (Rom.
IX, 33)-

18. — Signes i averanys. Els noms
mateixos deis dos filis d'Isaías ja eren

averanys: vegeu VII, 3 i VIII, 3.

19. — Mormolen i xiuxiuegen. Així

imitaven la suposada veu tenue deis

morts.

20. — No hi haurá aurora. No hi

haurá cap prometenca esperancadora

de dies millors.

El fatídic prenunci acaba, com sem-
pre, amb un raig d'esperanca, intro-

ducció al magnífic vaticini següent.
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i ve't ací angoixa i tenebra

i obscuritat i miseria !

La joia de la deslliuranqa

Pero la nit será foragitada, car no hi haurá més obscuritat per al

país que era en la miseria. 23 Per temps, EU humiliá la térra de Za-

bulón i la térra de Neftalí ; en Pesdevenidor, Ell cobrirá de gloria la

Via de la mar, l'altra riba del Jordá i la Galilea de les nacions.

(C. IX.) l E\ poblé que caminava en tenebres

ha vist una gran llum

;

sobre els qui habitaven térra d'ombres

una llum ha brillat.

2 Heu multiplicat l'alegria,

heu fet ésser gran la joia

;

hom exulta davant vostre,

talment les joies de la messa

i l'alegria en la partió del botí.

3 Car el jou que pesava damunt d'ell

i el collar de sobre sa espatlla

i el bastó del seu exactor,

els heu romputs com al día de Madian.
4 Car les sandálies estrepitoses del guerrer

i tot mantell rebregat en la sang

han estat tirats al foc,

devorats per la flama.

1, Mt. iv, 15; Idc. vii, 22.

23.— Per temps. Llavors de les guer- contrada , dedui'ts de circumstáncies

res siríaques, la contrada assignada a geográfiques. Allí fou, verament, on
les tribus de Zabulón i Neftalí, o sia la primer es manifestá el Crist. (Mt. IV,
Galilea superior i la inferior, fou dura- 13 ss.).

ment castigada, i més tard Teglatfala- 2. — Hom exulta... El goig de la

sar, rei d'Assíria, en deporta els habi- presencia de Jahvé peí seu Crist és

tants israelites (II Rg. XV, 29; I Par. comparat a dues joies clamoroses i

V, 26) i la poblá d'estrangers. Aquesta proverbiáis, la déla collita i la déla
mateixa térra será la primera de veure victoria sobre els enemics. Vegeu Ps.

la llum del Messias, que la tornará IV, 8; CXXV, 6 i Idc. V, 30; Ps.

gloriosa. Via de la Mar (de Tibería- LXVII, 13; CXVIII, 162.

des), l'altra riba del Jordá, Galilea de 3. — Al dia de Madian. AHusió a la

les nacions (pels molts estrangers que victoria miraculosa de Gedeon sobre els

hi habitaven) son noms de la mateixa madianites : Idc. VII, 1 ss.

I 2 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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El naixement del Rei-Messias

5 Perqué un infant ens és nat,

un fill ens ha estat donat,

sobre els seus muscles té l'imperi

i li posaren de nom

:

Admirable, Conseller,

Déu fort,

Pare perpetual,

Príncep de la pau

;

6 per engrandir l'imper

i per la pau sense terme

sobre el soli de David

i en el seu reialme
;

per afermar-lo i consolidar-lo

en el dret i en la justicia

d'ara més i per sempre.

El zel de Jahvé deis exércits fará aixó.

JüDICI DEL REIALME d'EfRAÍM

7 El Senyor ha tramés una paraula a Jacob

i ella s'esdevindrá a Israel.

5.—Una nova penyora de la derrota

deis enemics i una nova causa de l'ale-

gria descrita és el naixement del Mes-
sias, car l'audácia deis enemics no pot

prevaler contra el poblé a qui és donat

el Messias per establir el seu regne per-

durable. — Ens és nat... ens ha estat

donat. Pretérits profétics. — Segueix

una enumeració deis atribuís i deis

noms del Messias. Sobre els seus mus-

cles té Vimperi : será rei de tot el món;
vegeu Ps. LXXI, 8 ss.; Mich. V, 3-5.

Admirable : en hebreu tenim l'abstracte

yniracle, aplicat a prodigis sobrenatu-

ral en Ex. XV, n; Ps. LXXVII, 15;

LXXXVIII, 11, 13; Dan. XII, 6; Is.

XXV, 1, significant, dones, que tindrá

el poder diví de fer obres superiors a

les forces de la natura. Conseller : do-
tat de la saviesa divina per a aconsellar

infaHiblement. Déu fort: declaració ex-

pressa de la natura divina que completa
el nom d'Emmanuel; el mateix nom he-

breu El guibbor és aplicat a Déu en Dt.

X, 17; Ir. XXXII, 18; Neh. IX, 32.

Pare perpetual: aquest Déu governará
els seus perpétuament i paternalment.

Príncep de la pau : el seu imperi está

fundat en la pau, l'anuncia i la pro-

dueix. Vegeu Ps. LXXI, 1, 7; Mich.

V, 5 sobre la missió pacífica del Mes-
sias.

6. — Catolicitat i perpetuitat del reg-

ne messiánic.

7. —Jacob i Efraím indiquen el reial-

me de les deu tribus cismátiques.
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8 Tot el poblé la sabrá,

Efraim i els habitants de Samaría

;

ells, que diuen en llur sobergueria

i en la vanitat de llur cor

:

9 Els rajols han caigut, bastim amb carreus

;

els sicomors están tallats, en llur lloc plantem cedres.

10 Jahvé aixecará els enemics de Rasín contra ell

i avituallará els seus adversaris,

11 Aram de Llevant i els filisteus de Ponent,

i s'engoliran Israel a boca plena.

Amb tot aixó, la seva ira no s'apaivaga

i la seva má encara és estesa.

Sense guies ni camí

12 Pero el poblé no ha tornat a qui el colpia

ni ha cercat Jahvé deis exércits.

13
1 Jahvé tallará d'Israel el cap i la cua,

la branca i el jone al mateix dia.

14 L'anciá i el venerable: heus ací el cap

;

el profeta que ensenya la mentida: heus ací la cua.

15
1 els qui guien aquest poblé, el foravien,

i els qui són guiats, són destruíts.

16 Per aixó el Senyor no es complaurá en sos minyons,

ni tindrá pietat de sos orfes i ses vídues,

perqué tots són inics i perversos

i tota boca diu follies.

Amb tot aixó, la seva ira no s'apaivaga,

i la seva má encara és estesa.

9. — Els rajols han caigut. Probable aliat deis israelites (II Rg. XVI, 9).
aHusió a la destrucció feta pels assiris 13. — El cap i la cua. Segurament
de les cases del regne separat, fetes de una expressió proverbial que ací desig-

rajoles assecades al sol, com encara na els més elevats i els més humils,

es fan avui a Palestina. com tradueix LXX. — La branca i el

10. — El nou cástig de Déu. — Els jone. Segona metáfora per aexpressar
enemics de Rasin. Els assiris, que s'a- el mateix, o més própiament, el domi-
poderaren de Damasc i mataren Rasín, nador i el súbdit.
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Lluita fratricida

17 Perqué com un foc s'ha enees la maldat,

cardons i espines devorará

i s'abrandará en la brolla de la boscúria

i el fum s'alcará en torterols.

18 Per la furor de Jahvé deis exércits s'ha abrusit la térra

i el poblé será pábul del foc.

L'home no planyerá el seu germá.
19 Hom tallará a má dreta, i tindrá fam,

hom devorará a má esquerra, i no será saciat

;

cadascú es menjará la carn de son próxim.

Manassés contra Efraim i Efraim contra Manassés,

i tots dos contra Judá.

20 Amb tot aixó, la seva ira no s'apaivaga,

i la seva má encara és estesa.

El gran cástig

(C. X.) 1 Ai deis qui forgen liéis d'iniquitat

i deis escribes que escriuen opressió

!

2 Per apartar del judici els febles

i per negar el dret ais pobres del meu poblé,

per espoliar les vídues

i despullar els orfes !

3 ¿Qué fareu en el dia del cástig,

de la tempesta que ve de lluny?

¿ Vers qui fugireu per trobar socors,

on deixareu els vostres tresors ?

4 Sino que s'ajupin entre els captius,

cauran entremig deis morts

!

Amb tot aixó, la seva ira no s'apaivaga,

i la seva má encara és estesa.

19.

—

La carn de son próxim. En
17.

—

Cardons i espines. Símbols deis hebreu, més enérgicament : la carn del

malvats : II Sm. XXIII, 6. seu bra$.
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DEL TEMPS D'EZEQUIAS

Orgull i cástig d'Assur

5 Ai d'Assur, la verga de la meva ira,

el bastó que en les seves mans té la meva furor

!

6 L'enviaré contra una nació impia,

el trametré contra el poblé de la meva cólera,

perqué prengui despulles i arrabassi presa

i el deixi trepitjat com el fang deis carrers.

7 Per bé que ell no ho entén pas així,

el seu cor no té pas aquest pensament.

Devastar és el delit del seu cor,

exterminar nacions en gran nombre.

ASSUR, ORGULLOS DE LES SEVES CONQUESTES

8 Perqué dirá: ¿Els meus princeps, no són tots reis?

9 ¿La fi que ha fet Calno no és la de Carcamís,

Hamat la mateixa que Arfat

i Samaria la de Damasc?
0 Com la meva má ha atrapat

els regnes deis déus falsos

d'on els ídols guanyaven els de Jerusalem i Samaria,

6. — Una nació impia... el poblé de

la meva cólera. El poblé hebreu.

8. — Els servidors de Sennaquerib
tenien tots tantes riqueses i tant de po-

der en dilatades regions, que es podien
equiparar ais reis; alguns d'ells eren

reis vencuts (II Rg. XXV, 28). D'ací

el gran orgull del «rei de reis» d'Assíria.

9. — Enumeració arrogant de les

terres conquistades, nou motiu de su-

pérbia : també, dones, podia conquistar

Jerusalem.— Calno. Probablement Ku-

lunu o Kullani, ciutat situada al sud de

Babilonia, presa l'any 738 per Teglat-

falasar III.

—

Carcamís. Important ciutat

de la térra de Katti, probablement la

capital : es creu avui que és Djerabis-

Europus, a la riba dreta de l'Eufrates,

no gaire lluny de Hierápolis. — Hamat,
a la vora del riu Oront, capital del país

del mateix nom, dita després pels grecs

Epifania, avui Hamá. — Arfat. La ciu-

tat més opulenta de la Siria, avui Tell

Erfad.
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11 com he fet a Samaría i ais seus ídols,

¿no ho faré igual a Jerusalem i a ses abominacions

?

12
1 será : Quan el Senyor haurá acomplert tota la seva obra en la

muntanya de Sion i a Jerusalem, punirá el rei d'Assur, a causa del

fruit de la sobergueria del seu cor i a causa de l'arrogáncia de ses

mirades altívoles. 13 Carelldiu:

Per la forca de la meva má jo he fet aixó,

i amb la meva saviesa, perqué sóc destre.

Jo he fet recular les fites deis pobles

i he robat els seus tresors,

i, totpoderós, jo he destronat els princeps.

14 La meva má ha agafat com un niu

les riqueses deis pobles,

i com es preñen els ous abandonats,

he pres sencera tota la térra.

I no hi ha hagut qui esbategués Tala,

o obris el bec, o piulés.

15 ¿Es glorieja la destral contra aquell qui la brandeix,

s'enaltirá la serra contra aquell qui la mena?

Com si el fuet s'alcés contra els qui Paixequen,

com si la vara s'alcés contra el brac

!

16 Per aixó el Senyor Jahvé deis exércits

colpirá de llangor els seus fornits

i sota la seva gloria s'abrandará un foc,

talment un foc d'incendi.

17
1 la llum d'Israel esdevindrá un foc

i el seu sant una flama

per consumir i devorar sos cardons i espines

El cástig

12, II Rg. xix, 35; Inf. xxxvii, 36.

15. — Jahvé respon irónicament a

aquest llenguatge altiu.

16-19. — El cástig d'Assíria.

17.— La llum d'Israel, o siguí Jahvé,

esdevindrá foc roent per a castigar.
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en un sol jorn !

18
1 la gloria del seu bosc i del seu verger

consumirá de dintre a fora

i esdevindrá com malalt en agonía.

19
1 els arbres romanents en son bosc serán tan pocs

que un nen podrá comptar-los.

20 En aquell dia, els qui restaran d'Israel i els sobrevivents de la

casa de Jacob no es recolzaran més en aquell que els ha ferits, ans

es recolzaran en Jahvé, el Sant d'Israel, amb fidelitat.
21 Una resta

tornará, una resta de Jacob, envers el Déu fort.
22 Car del teu

poblé, Israel, ni que fos com l'arena de la mar, només un roma-

nent en tornará. Decretada és la destrucció, torrent que porta la

justicia.
23 Perqué el Senyor Jahvé deis exércits fará consumado i

deperiment enmig de la térra.

24 És per aixó que el Senyor Jahvé deis exércits ha dit: Poblé meu

que habites a Sion, no temis Assur : et ferirá amb la vara i aleará

contra tu el seu bastó, a la manera d'Egipte. 25 Pero encara una

mica de temps, i la meva cólera s'acabará i la meva furor els fará

perdre. 26
1 Jahvé deis exércits brandará el fuet contra ells, com

quan colpí Madian en la roca de l'Oreb, i aleará la seva vara sobre

lámar, com llavors de la via de l'Egipte. 27
1 s'esdevindrá aquell

dia que

el seu feix será tret de les teves espatlles

i el seu jou del teu bescoll,

i el jou es trencará, romput peí teu engreix.

L'exércit d'Assur davant de Jerusalem

28 Ha arribat a Ajat

ha passat per Magron,
22, Inf. xi, 11 j Rom. ix, 27. — 26, Inf. xxxvn, 36; Idc. vn, 25.

27. — El seu jou. El que els impo- 28-32. — Descripció viva i rápida de

sarán els assiris. — Es trencará, romput la invasió assíria, de frases curtes i rít-

pel teu engreix. Semblanza treta deis miques que representen el galop deis

jónecs junyits que amb la creixenga i cavalls. Es profética en el conjunt
l'engreix del coll trencaven el jou. (vegeu II Rg. XVIII, 13 ss.), pero
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a Micmás deixa els bagatges,

9 han passat el congost,

s'han allotjat a Geba.

Rama s'ha espaordit

Gabaa de Saül és en fuita.

°Esclata en crits, filia de Galim;

escolta, Laisa
;
respon-li, Anatot

!

1 Madmená s'ha avalotat,

els habitants de Gabim s'han fet escápols.

2 Un dia més, i será a Nob,

branda la má contra el mont de la filia de Sion,

contra la comella de Jerusalem.

ASSUR ESCLAFAT

3 Heus ací que el Senyor Jahvé deis exércits

abat amb fragor la brancada,

els cimals serán tallats,

els cims serán abaixats.

4 La brolla de la selva será tallada peí ferro,

el Liban caurá sota el Poderos.

solament poética en els detalls de l'iti-

nerari. — Ajat. L'antiga Ai presa mi-
raculosament per Josué (los. VII, 2;

IX, 12). — Magron. Molt probable-

ment la moderna Materun, prop de Be-

tel. — Micmás. Avui Mucmás, poblet

més meridional; allí deixen els bagat-

ges per passar més fácilment el con-
gost de qué parla el v. següent.

29.

—

El congost. Sens dubte el Uadi
Es-Sueinit, gorja pregona i abrupta, al

sud de Mucmás. — S'han allotjat a

Geba. L'actual Djeba, al sud-est de

Mucmás, situada en un camp fértil,

propici al repós. — Rama s'ha espaor-

dit. Actualment Er-Ram, llogarret si-

tuat a devers tres quilómetres de Djeba;
fou antiga residéncia de Samuel (I Sm.
VII, 17). — Gabaa de Saül. La pátria

d'aquest rei. Situada probablement a

l'indret de les actuáis ruines de Tell-

el-Ful, en la carretera de Jerusalem a

Naplusa , a quatre quilómetres d'Er-

Ram.
30. — Respon-li, Anatot! Llegim el

text hebraic d'acord amb la traducció

siríaca i amb el paraHelisme. Ni Galim
ni Laisa no han estat identificades. —
Anatot. La pátria de Jeremías, avui

Anata, a l'est de Tell-el-Full i a uns
cinc quilómetres al nord-est de Jeru-

salem.

31. — Tant Madmená com Gabim
són desconegudes.

32. — Nob. Segons alguns, les ac-

tuáis ruines d'El-Isaniyeh, a una hora
de Jerusalem, emplacament poc proba-

ble, perqué és en una valí i no en un
lloc elevat, com diu la mateixa paraula.

— Branda la má. Gest amenazador,
la inutilitat del qual augura el fracás de

l'empresa.
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El Messias

(C. XI.) í
l sortirá una branca de la soca de Jessé

i un planeó rebrotará de les seves reís.

2
I reposará sobre ell l'Esperit de Jahvé,

Esperit de saviesa i d'inteHigéncia,

Esperit de consell i de fortitud,

Esperit de coneixement i de temor de Jahvé.

3 El sadollará la temor de Jahvé.

No jutjará segons l'aparenca,

ni renyará peí que oirán ses orelles.

4 Ans jutjará els febles amb justicia

i sentenciará amb dretura per ais petits de la térra,

amb les dites de sa boca ferírá el tira,

amb el buf deis seus llavis occirá Tinic.

5 Cintura deis seus lloms será la justicia,

cenyidor deis seus flanes, la fidelitat.

Carácter del regne messiánic

Llavors el llop habitará amb l'anyell

i el tigre s'acotxará amb el cabridet,

1, Act. xiii, 23.-4, II Thes. 11, 8. — 6, Inf. lxv, 25.

XI. — Talment com a IX, 3-5, el

profeta descriu el trencament del jou

foraster, donant-ne com a causa el nai-

xement del Messias (un infant ens és

nat, un fill ens ha estat donat), així ara,

descrita la desfeta deis assiris, ve la

profecia del Messias llibertador.

1. — De la soca de Jessé. Qo és, de

la familia de David, del qual Jessé era

el pare. Tallada quasi ran de térra,

sortirá una branca de la seva soca i un
planeó de les seves reís.

2. — L'Esperit de Jahvé. El Messias

rebrá la plenitud de l'Esperit de Déu
amb tots els seus dons d'una manera
permanent: reposará sobre ell. Segueix

l'enumeració deis set dons
,

que en
LXX i Vg. apareixen explícits : saviesa,

inteHigéncia, consell, fortitud, ciéncia,

pietat i temor de Déu; el text hebreu
sembla només donar-ne sis, perqué re-

peteix el temor de Déu, si bé enclou
perfectament el sentit de pietat.

5. — El cenyidor és per ais orientáis

vestit i ornament alhora; fa que l'home
camini amb expedició i elegancia; aixó

mateix faran en l'ordre moral la justi-

cia i la fidelitat en el Messias.

6-9. — Belles imatges de reconcilia-

do d'enemics i d'associació deis ani-

máis a la benauranca de l'home regene-

rat, que teñen un principi de realització

en els qui segueixen perfectament la llei

del regne de Crist, i la tindran complida
en l'altra vida.
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menjaran junts el vedell, el brau i el lleó

i un infant els menará.
7 La vaca anirá a péixer amb l'orsa

i llurs petits jauran ensems.

El lleó, com el bou, menjará palla,

Tinfant de pit jugará vora el forat de l'áspid,

i dins el cau del basilisc

ficará la má el nin just desmamat.

'No faran més mal, ni destruirán més,

en tota ma santa muntanya,

car plena és la térra del coneixement i la temor de Jahvé

com la mar és plena d'aigua.

Propagació

10
1 aquell dia será que l'arrel de Judá,

aixecada com una senyera per ais pobles,

será cercada per les nacions

i la seva morada será gloriosa.

11
1 s'esdevindrá en aquell dia

que el Senyor aleará de bell nou la má,

per rescatar les restes del seu poblé,

les deixalles d'Assur i de l'Egipte,

de Patros, de Cus, d'Elam, de Sennaar, d'Hamat i de les illes

12
1 aleará l'estendard per a les gents [de la mar.

i reunirá les dispersions d'Israel,

i reajuntará els escampats de Judá
10, Rom. xv, 12.

9. — En tota ma santa muntanya. La principáis pobles per on foren disper-

muntanya de Moría, o comella de Sion, sats. — Patros. L'alt Egipte. — Cus.

esdevinguda símbol de la universalitat L'Etiopia, confederada amb Egipte, de

del regne messiánic. vegades dominant-lo. — Elam. Con-
10. — I la seva morada será gloriosa. trada situada a l'orient del Tigris in-

Vg.: « i el seu sepulcre será gloriós », ferior i a l'occident del golf pérsic,

co és la seva mort será gloriosa, se- capital Susa.

—

Sennaar. Babilonia me-
gons explica sant Jeroni. ridional.

—

Hamat. Vegeu X, 9 i nota.

11. — Tornada del captiveri de tots — Les illes de la mar. Les riberesi illes

els jueus exiliats; son esmentats els de la Mediterránia.
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deis quatre cantons de la térra.

13
1 cessará l'enveja d'Efraím,

i els enemics de Judá serán destruits

;

Efraim ja no tindrá enveja a Judá

ni Judá afligirá Efraim.

Conquesta dels paísos veíns

14 Ans volaran sobre el flanc dels filistens a Ponent

i saquejaran alhora els filis de Llevant.

Estendran el domini sobre Edom i Moab

i els filis d'Ammon esdevindran llurs súbdits.

15 Jahvé eixugará el brac de mar de l'Egipte,

sa má aixecará amb fúria contra el Riu.

El dividirá d'un cop en set rierols

i hom podrá travessar-lo a peu eixut.

16
1 hi haurá un camí per a la resta del seu poblé

per ais qui restaren d'Assur,

com n'hi hagué, per temps, per a Israel

el dia que pujá de la térra d'Egipte.

Lloanca i acció de grácies

(C. XII.) X
I dirás aquell dia:

Jo et lloaré, Jahvé, car tot i enutjat contra mi,

s'ha apaivagat ta ira i m'has donat consol.

2 Heus ací que Jahvé és ma salvació,

jo em refiaré i no temeré,

2, Ex. xv, 2; Ps. cxvii. 14,

15. — Déu llevará prodigiosament en la Mar Roja, que facilita el pas del

els obstacles perqué els exiliats puguin poblé jueu.

tornar. — El braf de mar de l'Egipte. 16.

—

Ais qui restaren d'Assur. Els

El golf hieropolitá de la Mar Roja, que sobrevivents del captiveri dels jueus a

vade sud a nord. — El Riu. L'Eufra- l'Assíria.

tes. Prodigis semblants al de Moisés
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car ma fortitud i mon cant és Jahvé.

EU ha estat salvado per a mi.

8 Poareu aigües amb joia en les fonts de la salut,
4

i direu en

aquell dia

:

Canteu a Jahvé, invoqueu el seu nom

!

Publiqueu entre els pobles les seves obres,

proclameu que el seu nom és excels

!

5 Canteu a Jahvé, car Ell ha fet grans coses,

sia sabut aixó en tota la térra.

6 Exulta i canta, moradora de Sion,

perqué gran és enmig de tu el Sant d'Israel.

III. PROFECIES CONTRA ELS POBLES

DE LA GENTILITAT
(XIII, i -XXIII, 18)

Oracle sobre Babilonia

(C. XIII.) Oracle sobre Babilonia, revelat a Isaías, fill d'Amós.

2 Sobre una muntanya nua alceu

llanceu un crit envers ells,

3.— Poareu aigües. Prometerla de
grácies abundants de salvado.

6.

—

Moradora de Sion. Habitants

de Jerusalem, residencia del rei teo-

crátic, com a símbol que és del regne
universal del Messias.

XIII-XXIII.— Recull d'oracles sobre

la fi deis pobles gentílics que havien

combatut la nació santa. Cada des-

cripció conté, segons norma general

de tot el llibre, la seva finalitat salva-

dora. En aqüestes catástrofes en qué
havien de finir els pobles gentils, el

un estendard,

poblé jueu podia veure llur feblesa i

Terror que havien comes els seus reis,

sobretot Acaz, concertant-hi aliances.

1. — Oracle. Vg. tradueix «onus»,

aHudint segurament la feixugor d'ame-
naces que enclouen aqüestes profecies.

— Babilonia. La capital deis caldeus,

llavors sotmesos ais assiris.

2. — Muntanya nua. Per tal que es

puguin veure de lluny els senyals que
s'hi facin. — Alceu un estendard, llanceu

un crit. Jahvé convoca l'exércit que ha

d'executar els seus designis de cástig.
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feu-los un signe amb la má

perqué entrin per les portes deis princeps.

3
Jo he comandat a mos estols sagrats

i ádhuc he cridat mos guerrers

per a servir ma cólera,

els qui són forts de ma gloria.

4 Ve't aquí un brogit confós en les muntanyes,

talment d'un poblé nombrós.

Ve't aquí un tumult de reialmes,

de nacions aplegades.

Jahvé deis exércits passa en revista

els seus estols de guerra.

5 Venen d'una térra llunyana,

de la darreria deis cels,

Jahvé i els instruments del seu enuig

per assolar tota la térra.

Terror dels babilonios

^Planyeu-vos, que el jorn de Jahvé s'acosta

!

ell ve com el flagell del Totpoderós.

7 Per aixó s'abatran tots els bracos

i tot cor d'home es fondrá.

8 Presos de dolors i estremituds,

es torearan com una dona en el part.

Es miraran ells amb ells amb esglai

llurs rostres serán com a flames

!

El día de Déu

9 Heus ací el jorn de Jahvé que ve

cruel i pie d'ira i de furor roent

— Les portes dels princeps. Les de Ba- Forts de ma gloria. Que van a la llui-

bilónia, de la qual Heródot esmenta les ta conscients de la forca invencible que
cent portes de bronze. Déu els dóna.

3.
— Estols sagrats. Per bé que pa- 5.

— De la darreria dels cels. De les

gans, la missió divina a qué eren cridats regions més llunyanes, on el cel sem-
els torna instruments sagrats de Déu. bla acabar-se, tocant a la térra.
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per tornar la térra un desert

i raure'n els pecadors.

10
Els astres del cel i llurs consteliacions

ja no faran brillar la seva llum;

el sol s'obscurirá de bella eixida

i la lluna ja no fará Huir sa claror.

11
Jo puniré la malvestat del món,

i els inics per llur perversitat

;

jo acabaré l'urc ais insolents

i faré abaixar l'arrogáncia deis tirans.

12 Tornaré els homes més clars que l'or fi,

més rars que el metall d'Ofir.

13 Es per aixó que faré extremir el cel,

la térra tremolará tota sacsejada,

per la ira de Jahvé deis exércits,

el jorn de sa furor roent.

L'assalt

14 Llavors, com una gasela esporuguida,

com un ramat que no aplega ningú,

cadascú es girará al seu poblé,

cadascú fugirá a la seva térra.

15 Tots els qui hom trobará serán colpits,

tots els qui cauran presos cauran sota el glavi.

16 Llurs filis serán aixafats davant d'ells,

saquejades llurs cases, violades llurs dones.

17 Heus ací que jo excito contra ells els medes,

que no fan cas de l'argent

ni cobegen l'or.

10, Ez. xxxii, 7; Ioel, ni, 15; Mt. xxrv, 29; Me. un, 24; Le. xxi, 25. — 16, Ps. cxxxvi. 9.

,17. — Excito contra ells els medes. assaltants. Foren realment els qui hi

Unica determinado de Torigen deis tingueren la part principal.
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18
1 llurs ares occiran els joves,

no planyeran el fruit de les entranyes,

sos ulls no tindran pietat deis nins.

La ruina de Babilonia

19 Llavors Babilonia, la gemma deis reialmes,

orgullos adrec. deis caldeus,

será com Sodoma i Gomorra, que Déu assolá.

20 No será mai més habitada

ni poblada en els segles vinents.

L'árab no hi plantará la seva tenda,

els pastors no hi apletaran llurs ramats.

21 Ans les bésties salvatges s'hi encauaran

i els mussols ompliran les seves cases.

Hi habitaran els estoicos

i els sátirs hi faran llurs danses.

22 Els xacals udolaran en sos palaus

i els llops en ses cases de plaer.

El seu temps és a punt d' arribar,

no s'allargaran els seus dies.

Fi de l'exili babilonio

(C. XIV.) *Car Jahvé tindrá pietat de Jacob

encara elegirá Israel

;

ell els restablirá en llur térra,

els estrangers s'aj untaran a ells

i s'uniran a la Casa de Jacob.

2 Els estrangers els prendran i els duran a casa llur

;

19, Gn. xix, 24.

18.

—

Llurs ares. Els medes i els seva religió. AHusió quasi certa ais

perses, que també hi intervingueren, temps messiánics.

eren famosos com a sagitaris. Vegeu 2. — Profecía acomplida en el decret

Heródot, VII, 61. de Cirus, en la restitució deis vasos al

1 . — Els estrangers s'afuntdran a ells. Temple i en els socorsos donats a Es-

Es convertirán al Déu d'Israel i a la dras i Nehemias (Esr. I, 2-1 1; II, 65;
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i la Casa d'Israel els posseirá en la térra de Jahvé

com a servents i com a serventes.

Faran captius els qui els havien fet captius

i dominaran sobre llurs opressors.

3
I al dia que Jahvé et dará repós

de ton treball, de ta temor i del dur esclavatge

en qué estaves encativat,

4 cantarás aquesta parábola

contra el rei de Babilonia, i dirás

:

JOIA PER LA MORT DEL TIRA

l Com ha acabat el tira,

i ha finit l'opressió ?

5 Jahvé ha romput la verga deis inics,

el ceptre deis déspotes,

6
el que batia els pobles amb furor

pegant sense repós,

el que subjugava amb ira les nacions

amb un jou sense treva.

7 Tota la térra és en pau i en assossec

i esclata en cántics de joia.

8 Fins els xiprers es gauben de tu

junt amb els cedres del Liban.

D'encá que tu estás ert,

ja no munta ningú per abatre'ns.

Son acolliment burlesc al llimb

El llimb es remou per tu en ses pregoneses

per sortir-te a l'encontre.

VII, 12 ss.). La profecía del domini
deis jueus sobre els gentil s es refereix

ais temps messiánics, en qué l'Israel

espiritual s'havia d'incorporar els po-
bles gentils.

4.

—

Parábola. Poema simbólic i sen-

tenciós; en aquest lloc, també irrrsori.

6. — Amb un jou. Llegim el text he-

braic, d'acord ambGr., mirdat, «asser-

viment, jou», en lloc de murdaf, «per-

secució».

9. — Rebuda que troba el rei deis

caldeus en entrar al llimb (Xeol), sojorn

deis morts, que creien situat sota térra.
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Per tu desvetlla els morts,

tots els magnats de la térra :

fa aixecar de llurs solis

tots els reis de les nacions.

10 Tots es posen a parlar

i et diuen

:

Tu també afeblit com nosaltres,

tornat el nostre semblant

!

11 El teu orgull ha davallat al llimb

junt amb el so de tes arpes.

Els verms s'estenen sota teu,

els cues són ta cobertora.

Del cel a l'abisme

12 ¿Com has caigut del cel,

astre brillant, fill de l'aurora?

Has estat abatut a térra

tu, domtador deis pobles !

13 Tu que deies en el teu cor

:

Pujaré dalt al cel,

per damunt deis estéis de Déu

elevaré el meu tron.

Jo m'asseuré en el Mont del testimoni,

en les contrades de PAquiló.

14
Jo pujaré damunt els cims deis núvols,

12. — Expressions que signifiquen

l'estel del matí, Venus. Vg.: «Lucifer,

qui mane oriebaris», d'on ha vingut

que els Sants Pares apliquessin aquest

nom al príncep de les tenebres, fun-

dant-se en Le. X, 18 : «Jo veia Satanás

caure del cel com un llamp», i que fos

aplicat al diable el nom de Llucifer.

13-14. — Els reis de Babilonia, com
els d'Assíria i Egipte, es creien encar-

nacions de la divinitat. Vegeu Inf.

XLVIII, 8; Dan. III, 15.

13. — El Mont del testimoni. Els in-

térprets antics creien que es tractava

del Mont Sion, on hi havia hagut llarg

temps la Tenda del testimoni (Ex.

XXVII, 21); pero els moderns, atenent

a la precisió geográfica en les contrades

de l'Aquiló, convenen quasi tots que
aquest Mont és PAratu de les inscrip-

cions cuneiformes, al nord de Babilo-

nia, sobre el qual els caldeus posaven
el sojorn deis déus.

I 3 - ANTIC TESTA MENT, VIII
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seré l'igual de l'Altíssim

!

15 Dones ets esfondrat al llimb,

en les pregoneses de l'abisme.

16 S'acoten envers tu els qui et veuen

i et consideren dient :

Resta insepult

¿Aquest és aquell que feia tremir la térra,

que sotragava els imperis,

1

1

que posava el món fet un desert,

que devastava les ciutats,

que no alliberava el presos?

18 Tots els reis de les nacions

tots reposen amb honor,

cadascun en sa morada.
19

1 tu ets llencat del teu sepulcre

com una tanyada vil.

Els qui són occits sota el cop del glavi

davallen a tombes de pedra,

talment com un cadáver peucalcigat.

20 Tu no t'hi ajuntarás en el sepulcre,

perqué assolares la teva térra

i occires el teu poblé.

Sense posteritat

Per mai més no será anomenada

la nissaga del malvat.

-n Prepareu l'extermini deis seus filis

per la maldat de llur pare,

que no s'alcin per a conquerir la térra

i omplir la fac del món de ruines

!

21.— Profecía acomplerta a lalletra. lloc d'arim, «ciutats», seguint {notables

Baltasar fou l'últim rei deis caldeus. — comentaristes.

De ruines. Llegim iim, «ruines», en
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Jo m'alcaré contra ells,

declara Jahvé deis exércits,

i rauré el nom de Babel i les restes,

el fill i el nét,

declara Jahvé.

I en faré hisenda d'eri^ons

i aiguamoll fangos.

I el rasclaré amb el rascle de la destrucció,

diu Jahvé deis exércits.

Oracle sobre l'Assíria

Jahvé deis exércits ho ha jurat, dient:

Cert, com jo he decidit,

el fet s'acomplirá

;

com jo he determinat,

aixó s'esdevindrá

:

1

Jo capolaré Assur sobre ma térra

i l'esclafaré sobre mes muntanyes,

i llur jou será decantat d'ells

i llur feix llevat de llurs muscles.

1 Tal és el designi pres per a tota la térra,

tal la má estesa sobre tots els pobles.

1 Car Jahvé deis exércits ho ha resolt,

¿ i qui ho impedirá ?

I la seva má estesa

l qui la fará entornar ?

Oracle sobre la Filistea

8 L'any de la mort d'Acaz s'esdevingué aquest oracle

:

9No te'n gaubis pas, Filistea, tota entera,

25.

—

Sobre ma térra... sobre mes
muntanyes. La desfeta deis assiris s'es-

devingué realment a la Judea, prop de

Jerusalem. — D'ells. Deis jueus.

29. — No te'n gaubis. De la caiguda

de la casa de David, que havia vermut
tantes vegades els filisteus. No és pro-

bable que es refereixi a la mort del rei
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de veure rompuda la verga que et batía,

perqué de la raga del serpent eixirá un basilisc

i el seu fruit será un dragó volant.

30
1 els hereus deis pobres serán apeixats,

els freturosos dormirán segurs,

pero jo faré morir de fam la teva reí

i ell matará les teves restes.

31 Porta, gemega; ciutat, llanca els teus clams,

cau en defallenca, tota tu, Filistea,

car de la part del nord ve una fumera,

deis seus esquadrons no es separa ningú.

32 ¿I qué es respondrá ais enviats deis pobles?

Que Jahvé fundá Sion

i a ella s'acolliran els febles del seu poblé.

Oracle sobre Moab

(C # XV.) ^ert. Saquejada durant la nit,

Ar-Moab ha estat arruinada.

Cert. Saquejada durant la nit,

Quir-Moab ha estat arruinada.

Acaz, perqué durant aquest regnat

s'havien espolsat el jou que els havia

imposat el reí Ozias. D'altres creuen

que 1'aHudit és un rei assiri : Teglat-

falasar, Salmanasar o Sargon. El ser-

pent, el basilisc i el dragó volant, se-

gons alguns , són tres reis jueus

,

cadascun més funest que el seu ante-

cessor per ais fenicis : Acaz, Ezequias

i el Messias; d'altres hi veuen simbolit-

zats tres reis assiris que bateren suc-

cessivament la Filistea : Sargon, Senna-
querib i Asarhaddon.

30. — La resta deis jueus, hereus deis

pobres, se salvará; pero la resta deis

filisteus, la teva reí, es perdrá.

31. — Porta, gemega. Porta significa

ciutat i ací és una objectivació de les

ciutats de Filistea, com explica el segon
hemistiqui. — De la part del nord. De
l'Assíria. — Una fumera. L'exércit in-

vasor ve incendiant les ciutats que tro-

ba al seu pas. La profecía tingué com-
pliment en temps de Sargon d'Assíria,

que envaí i devasta diverses vegades
la Filistea entre 719 i 710 a. C; més
tard, Sennaquerib passá per Filistea tot

assolant-la.

32. — Ais enviats deis pobles. Ais

missatgers fenicis enviats a Jerusalem
per demanar una alianza defensiva. La
resposta és que l'únic refugi del poblé

jueu és Sion, fundada per Jahvé. Se-

gons Vg., és el mateix Jahvé, pero el

sentit resta igual.

1 . — Oracle sobre Moab. Moab esta-

va situada a l'orient de la Mar Morta.
— Ar-Moab. La capital deis moabites,

al límit septentrional del país. Vegeu
Dt. II, 36; Jos. XIII, 9. — Quir-Moab.

La segona ciutat deis moabites, actual-

ment Kerak, al sud del país.
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DOL DELS HABITANTS

2 El poblé de Dibon ha pujat

ais alts llocs, per tal de plorar.

Sobre Nebó i sobre Medabá

Moab es lamenta.

Totes les testes són ragudes,

totes les barbes són tallades.

3 Es cobreixen d'un sac en els carrers

;

sobre els terrats i en les places públiques

tots fan udols i rompen en plors.

4 Hesebon i Elealé llancen crits,

fins a Jahás llur veu arriba.

Per aixó Moab sent defallir sos flanes,

la seva ánima cau en defallenga.

5 El cor de Moab clama,

els seus fugitivas arriben a Segor,

a Eglat-Xelixiá.

FítETURA I FUGIDA

Cert, la pujada de Luit,

la munten plorant.

Cert, peí camí d'Horonaim

2, Ir. xlviii, 37; Ez. vil, 18.

2. — El poblé de Dibon. Correcció 5.

—

Segor. A la frontera de Moab
del text hebr., obscur, a base de Ir. ilaFilistea. Vg. tradueix, en lloc de fu-

XLVIII, 18. — Dibon. Avui Diban, al gitius, «uectes eius»,els seus fcrrellats,

nord del riu Arnon, on hi ha encara o sigui les seves defenses. — Eglat-

moltes ruines. Vegeu Nm. XXXII, 34. Xelixiá. Qo és, la terca Eglat, per dis-

— Nebó. Prop de la muntanya del ma- tingir-la d'altres dues viles de nom
teix nom (Dt. XXXII, 49 i XXXIV, 1). Eglat. D'altres creuen que són dues
— Medabá. No gaire lluny de Dibon, poblacions Eglat i Xelixiá. (Vegeu los.

cap al nord, sobre un tossal rodó. — XV, 6; XVIII, 19, 21 i I Sm. IX, 4;
Totes les testes... Senyals de gran dol. II Rg. IV, 42). Vg. tradueix «uitu-

4. — Hesebon. L'antiga capital del lam conternantem», vedella de tres

rei amorreu Seon (Nm. XXI, 26), anys, edat del máxim vigor d'aquests

avui Hesban.

—

Elealé. Avui El-Al, al animáis, aHudint la gran fortalesa de
nord-est d'Hesban, no gaire lluny. — la ciutat de Segor. — Luit. Poblet en-

Jdhás. Entre Medaba i Dibon. Vegeu tre Ar-Moab i Segor. — Horonaim. A
Nm. XVI, 23; Dt. II, 32. la regió meridional de Moab.
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llancen crits d'angoixa.

6 Car les aigües de Nimrim són estroncades

i Therba s'ha assecat

;

l'herbei s'ha marcit,

ja no hi ha cap verdor

!

7 Duen, per tal, llurs béns i llurs provisions

enllá del torrent deis Salzes.

8 Perqué els planys han fet el torn deis termes de Moab,

els seus alirets arriben a Eglaím,

els seus laments fins a Beer-Elim,

9 car les aigües de Dimon

van plenes de sang.

Perqué jo enviaré a Dimon nous malastres,

un lleó ais qui s'escaparan de Moab,

ais sobrevivents del país.

SlON, REFUGI DELS MOABITES

(C. XVI.) *Envieu la filia del príncep del país

des deis roquissars del desert

a la muntanya de Sion.

2 Com ocells esporuguits,

com una nierada dispersa,

6. — Nimrim. Vila també meridio-

nal, al sud de Segor.

7. — El torrent deis Salces. Segons
uns, Tactual Uadi el-Ahca, que mar-
cava la fita entre Moab i Edom, molt
avinent per a la fuga; segons altres, el

torrent Safsaf (deis salzes), un xic més
al nord da Kerak.

8. — Eglaim. Agullim, un xic al

sud d'Ar-Moab. — Beer-Elim. Molt
probablement la Beer esmentada a

Nm. XXI, 16, al nord-est del país.

9. — Dimon. Segons uns, la Dibon
del verset 2. Segons d'altres, Mad-
men (Inf. XXV, 10), o Damnaba, vuit

milles més al nord d'Ar-Moab. — Un
lleó. Un enemic pitjor. Segons al-

guns, menys probablement, els lleons

del desert.

1. — Envieu la filia. Seguim la cor-

recció del text hebreu feta per Conda-
min. El sentit seria que enviessin a

Jerusalem la princesa de Moab per tal

d'evitar que fos duta captiva a l'ha-

rem del vencedor. Vg. tradueix agnum,
l'anyell, en sentit coHectiu, al-ludint el

tribut de cent mil anyells i cent mil

bens que Moab havia pagat (II Rg.
III, 4), del qual s'havien alliberat des-

prés els moabites. El profeta els invi-

taría a tornar a enviar espontániament
aquest tribut per meréixer la protecció

del regne teocrátic, en el qual hi havia

la salvació per a ells.
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talment són les filies de Moab

en els guals de TArnon.
3 Dona un consell,

pren un determini

!

Estén la teva ombra, com la nit,

en pie migdia.

Amaga els exiliáis,

no traeixis els fugitius

!

4 Abriga en ta casa els desterráis de Moab,

sigues-los refugi contra el devastador,

fins a tant que la invasió hagi cessat,

que la devastació hagi finit,

que Topressor hagi desaparegut de la térra.

5 El tron será establert per la clemencia

i sobre ell seurá fermament,

en la tenda de David,

un jutge requestador de la dretura

i zelós de fer justicia.

Refús i cástig de Moab

6 Coneixem la supérbia de Moab,

el molt soberguejant,

sa supérbia, son orgull, sa insoléncia,

i ses vanes enraonies.

7 Per aixó Moab es plany contra Moab

tot ell es plany

;

pels pastissos de raim de Quir-Haréset

profundament commosos sospiren.

8 Perqué els camps d'Hesebon están desolats,

, Ir. xlviii, 29.

2. — Les filies de Moab. La població religioses. Cf. Ir. XLVIII, 31; Os. III,

de les seves ciutats. 1.

—

Quir-Harései o Quir-Harés és segu-

Els guals de VArnon. Riu principal rament el mateix Quir-Moab, el Kerak
del país deis moabites, situat al bell actual (vegeu Sup. XV, 1), encara avui

mig, que ací simbolitza tota la nació. famós pels seus magnífics raims. El

7. — Pels pastissos de raim. AHusió profeta aldudeix l'enyoran^a de les de-

als pastissos distribui'ts durant les festes lícies del seu país.
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i els ceps de Sibmá;

els senyors de les nacions han calcigat

els seus sarments que s'estenien fins a Jazer

i arribaven al desert,

els seus mallols es propagaven al lluny

i travessaven la mar.

COMPASSIÓ DEL PROFETA

9 Per aixó jo ploro amb el plor de Jazer

per la vinya de Sibmá.

Jo us arruixo amb mos plors, Hesebon i Elealé,

perqué sobre els vostres fruits i les vostres messes

ha vingut l'estrépit de calcigadors.

10 Mai més goig ni alegría en els vergers,

en les vinyes, mai més cants ni crits joiosos

!

Ja no es trepitja el vi en els cups

el crits deis trepitjants ha cessat.

11 Per aixó mes entranyes, pertocant a Moab,

s'estremeixen com una arpa,

i mon cor sobre Quir-Harés.

12
1 será: quan hom veurá que puja i es fatiga

Moab sobre els alts llocs,

entrará en son santuari per pregar

i no obtindrá res.

13 Tal és la paraula que pronunciá Jahvé sobre Moab en altre temps.

14
1 ara Jahvé ha pronunciat aixó : D'ací a tres anys, talment anys de

mercenari, la gloria de Moab será abatuda amb tota la seva gran-

desa, i en quedará poca cosa, una resta petita i feble.

8. — Sibmá. Ciutat famosa per les se- 14. — Anys de mercenari. Amidats
ves vinyes, a cinc-cents passos d'Hese- rigorosament, com compta el llogat el

bon (vegeuXV, 4), segons St. Jeroni.— temps que ha de treballar. — Una resta

]a\er. A 1 5 milles vers el nord d'Hese- petita i feble. Moab no havia d'arribar

bon.- Travessaven la mar. La Mar Morta. a l'extermini total. De fet, Teglatfala-

9. — L'estrépit deis calcigadors. Bella sar i Sennaquerib assenyalen un rei

imatge deis clams salvatges deis inva- moabita entre llurs tributaris.

sors devastant el país.
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Oracle sobre Damasc i Samaría

(C XVII.) 1 Oracle sobre Damasc.

Ru'ína de Damasc

Heus ací Damasc suprimida d'entre les ciutats,

no és sinó un munt de runa

!

2 Les ciutats d'Aroer són abandonades,

i deixades ais ramats

;

ells s'hi ajacen, i ningú no els espanta.

3
I s'acabará l'ajut d'Efrai'm

i el reialme de Damasc.

Será de la resta d'Aram i de sa gloria

com de la gloria deis filis d'Israel,

diu Jahvé deis exércits.

Ru'ína de Samaría

4 En aquell temps s'esdevindrá

que la gloria de Jacob minvará,

s'enflaquirá la grassor del seu eos.

5 Talment com el segador quan replega les tiges

i amb la má sega les espigues

:

així com qui culi les espigues a la valí de Refa'ím,

6
i hi restaran esgotims com quan saesen l'olivera,

dos o tres grans al cimall de la branca,

quatre o cinc en ses branques fruitoses,

diu Jahvé, Déu d'Israel.

XVII.— Explanado de les amena- Amb el nom d'Aroer hi havia dues ciu-

ces adrecades ais reis Rasín i Facee al tats a la Palestina transjordánica, l'una

cap. VII. a la tribu de Rubén, l'altra a la de Gad
1. — Sinó un munt de runa. D'acord (Dt. II, 36; III, 12; los. XIII, 25), que

amb el Gr., suprimim la paraula redun- ací representen tot el reialme.

dant del text hebr. mei. 6. — Quatre o cinc. La resta que ro-

2. — Amenaca especial contra Sa- mandrá d'Israel, d'on sortirá el Salva-

maria , o el regne cismátic d'Israel. dor, com tantes vegades s'anuncia.

4



196 ISAIAS -XVII, 7-12

Retorn a Jahvé

7 Aquell dia, l'home es girará vers el seu Creador,

sos ulls contemplaran el Sant d'Israel.

8 No es girará ais altars, obra de ses mans,

ni mirará alió que íeren sos dits,

ni les ásseres, ni els pilars del sol.

El país devastat

9 En aquell dia, tes ciutats fortes serán

com les ciutats desertades deis amorreus i heveus,

abandonades davant els filis d'Israel,

i serán una térra assolada.

10 Perqué has oblidat el Déu de ta salvació,

no has pensat en ta fortalesa.

Per aixó plantes jardins d'Adonis

i poses la pampolada d'un déu estranger,

11 El dia que els plantes, els veus créixer,

i la teva llavor sortirá l'endemá,

pero la collita manca al dia de collir

i la dolor és desesperada.

Els ídols eikorcs

Contra Assur

12 Oh! Aquest brogit de pobles nombrosos

és un brogit com el brogit de la mar.

8. — Les ásseres. Imatges impures
d'Astarté. Vegeu Idc. II, 13. — Els

pilars del sol. Esteles erigides en honor
del déu-sol Baal.

9. — Tes ciutats fortes. D'acord amb
Gr., puntuem el text hebr. en segona
persona.

10. — Jardins d'Adonis. Segons
la major part deis exegetes mo-
derns, és aUusió ais jardins dedicats

al cuite naturalista d'aquest déu.
12-14. — Alguns crítics, com Dill-

mann i Condamin, creuen que aquest

fragment forma part més aviat de l'o-

racle següent sobre Etiopia. Knaben-
bauer i Fillion hi veuen l'anunci de la

desfeta deis assiris, després d'haver

servit d'instruments de Déu per a cas-

tigar la Siria i Efraim: seguim aquesta

opinió.
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Aquest tumult de nacions,

tumult com el tumult de les aigües puixants.

13 Els pobles mouran un estrépit

com el soroll de les grans aigües.

Pero Déu els increpa, i fugen lluny,

serán llencats com el boíl deis aventadors al vent

i com remolí de pols a la fac del torb.

14 Al capvespre, heus ací l'espavent,

i abans del matí, ja no hi és.

Heus ací la part deis qui ens calciguen,

la sort deis qui ens saquegen.

Oracle sobre Etiopia

(C. XVIII.) *Ai térra que estens les ales

més enllá deis rius de Cus,

2 tu que tramets missatgers per sobre el mar,

amb navilis de jone sobre la fac de les aigües

!

Aneu, missatgers velocos,

vers el poblé fornit i de pell lluent,

vers la nació temible tot voltant,

vers la nació forta i conqueridora,

que té la térra soleada de rius.

13. — Deis aventadors. D'acord amb
el Gr., llegim ha^arim, «aventadors»,

en lloc de harim «muntanyes».

14. — Els assiris serán exterminats

en una nit: vegeu II Rg. XVIII, 17;

XIX, 35; Inf. XXXVII, 36-37. — Heus
aci Vespavent. A Tambada deis assiris

davant de Jerusalem, la ciutat s'omplí

d'esglai.

—

Heus ací la part. La sort o la

fi. Tots els qui combaten el poblé elegit

han de sofrir aquest cástig duríssim.

XVIII.— El profeta anuncia ais mis-

satgers vinguts de l'Etiopia per cercar

l'ajut de Judá contra els assiris, de qui

eren també amenacats, que Jahvé pre-

para la desfeta d'Assur, i amb ella el

reconeixement de la gloria del Déu de

Sion pels etíops.

1. — Terra que estens les ales. D'al-

tres tradueixen térra del brogit d'ales,

com aHudint els eixams d'insectes que
s'hi crien. — Els rius de Cus. El Nil

blanc i el Nil blau, amb llurs nombro-
sos afluents.

2 .
—Missatgers per sobre el mar. El rei

d'Etiopia, que formava llavors amb
l'Egipte un sol imperi, governat per la

vint-i-cinquena dinastía , anomenada
etiópica, és vist peí profeta trametent

missatgers pertot, per sobre el Nil, ano-
menat pels árabs el mar. Veg. Nah.
III, 8. — Navilis de jone. Vaixells

fabricáis amb l'escorga de l'arbre «pa-

pyrus». — Poblé fornit i de pell lluent.

Amb iguals carácters descriu el poblé
etiópic Heródot, III, 20 i 23.
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3 Vosaltres, tots els moradors del món i pobladors de la térra,

quan l'estendard s'alcará sobre les muntanyes, el veureu,

quan sonará la trompeta, la sentireu.

La desfeta dels assiris, gloria de Javhé

4 Car ve't ací el que m'ha dit Jahvé

:

Des del meu sojorn, jo tranquiHament esguardo,

com la calor serena en la llum del dia,

com núvol ruixador en la calda de les veremes.

5 Car, abans de la verema, quan el fruit és perfet,

quan els grans s'han tornat raíms madurs,

hom podará els branquillons amb podadores,

hom tallará i retirará les branques.

6
I els deixaran tots ais voltors de les muntanyes,

a les bésties de la plana

:

els voltors hi passaran l'estiu

totes les bésties de la plana hi passaran l'hivern,

7 En aquell temps, hom durá ofrenes a Jahvé dels exércits, de part

del poblé fornit i de pell lluent, del poblé temible tot voltant, de la

nació forta i conqueridora, que té la térra soleada de rius, envers el

sojorn del nom de Jahvé dels exércits, el Mont Sion.

Oracle sobre l'Egipte

(C. XIX.) Oracle sobre l'Egipte.

La guerra

Heus aci Jahvé muntat sobre un núvol lleu

;

ell entra a l'Egipte.

4-5. — Jahvé, mentre creix la vinya

(el poblé assiri) sota el sol i la rosada,

espera la saó dels raims, i llavors ell

mateix s'al^a de sobte i talla els sar-

ments carregats de fruit.

7.

—

Hom durá ofrenes. Conversió

dels etíops a Jahvé.
1. — Sobre un núvol lleu. El vehicle

sobre el qual Déu acostuma a baixar a

la térra: II Sm. XXII, 11; Ps. XVII,

10-11; CIII, 3.
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I els ídols d'Egipte trontollen davant sa fa<;,

i el cor deis egipcis es fon dintre d'ells.

2
Jo revoltaré egipcis contra egipcis, i es combatran,

germá contra germá i amic contra amic,

ciutat contra ciutat i regne contra regne.

3
1 l'esperit de l'Egipte s'esvanirá,

jo confondré els seus consells

;

interrogaran ídols i bruixots,

encantadors i endevins.

4
I lliuraré l'Egipte en mans d'un amo dur,

un rei violent s'ensenyorirá d'ells,

diu el Senyor Jahvé deis exércits.

El Nil eixut

5 Les aigües de la mar minvaran,

el riu s'estroncará i s'assecará,

6
els canals tornaran aiguamolls.

Els recs de l'Egipte baixaran i s'esgotaran,

els jones i les canyes es colltor^aran.

7 Les praderies del Nil, les que són a la vora del Nil,

tots els sembrats del Nil

es marciran, cauran, deperiran

!

8 Els pescadors gemirán i es planyeran,

tots els qui tiren l'ham al Nil es doldran,

s'afebliran tots els qui paren xarxes sobre les aigües.

9 Els qui treballen el lli estaran consternáis,

escarpidores i teixidors estaran confosos.

10 Els qui teixeixen cauran en l'aflicció,

tots els obrers en la desolació

4. — Després de l'anarquia, el des-

potisme. Així ho conta esdevingut

Diodor de Sicilia I, 67 (Heródot, II,

30). — Un rei violent. Sembla haver

estat Psammétic, fundador de la vint-

i-sisena dinastía, devers 667.

5. — Les aigües de la mar. Del Nil.

8. — Els pescadors gemirán. Per l'ei-

xugament del Nil, la pesca del qual era

abundant i valuosa. Vegeu Nm. XI,

5; Heródot, II, 92.

9. — Mancará el lli regat peí Riu.

Estaran confosos. En grácia al paral-

lelisme
,
llegim el text hebr. haueru :

«són» o «serán confosos» en lloc de

hori, «blanc».

10.—Els qui teixeixen. Correcció que,

a base del Gr., fem en el text hebreu.
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Els savis. desapareguts

n Molt estults són els princeps de Soan
;

deis aciencats consellers del Faraó

el consell és estúpid.

¿ Com direu al Faraó :

— Jo sóc fill deis savis,

el fill deis reis antics ?—
12 ¿On són ara els teus prudents?

diguin-te ara, facin-te saber

el designi de Jahvé deis exércits sobre TEgipte.

13 Els princeps de Soan són insensats,

els princeps de Nof van errats,

els ducs de les tribus han enganyat TEgipte.

14 Esperit de vertigen ha escampat Jahvé enmig d'ell,

i foravien TEgipte en tota obra seva,

talment com Tembriac es desesma en son vómit.

15
1 cap obra no reeixirá a TEgipte,

que la faci el cap o la cua,

el ram o el ionc.

La temor de Jahve

16 En aquell dia, serán els egipcis com fembres,

car serán aterrits i tremolosos

sota la má aleada de Jahvé deis exércits

11.—Soan. Vg. «Táñeos»; una de les 14. — Esperit de vertigen. Talment
principáis ciutats del Delta. Vegeu Ps. una beguda metzinosa que dona verti-

LXXVII, 12. Els consellers del Fa- gen. Vegeu Ps. LXXIV, 9; Ir. XXV,
rao, regularment de la casta sacerdotal, 15; XLIX, 12.

perden la saviesa davant tais desas- 15. — El cap o la cua. Ni els grans

tres. ni els petits no faran res de bo.

12. — Pregunta adrecada al Faraó. 16-25. — Efectes saludables del cás-

13. — Nof. Vg. «Memphis», una tig, concretats en cinc prometences en
altra ciutat important del Delta, una gradació creixent.

de les residencies reíais, com Soan. 16. — Temor reverencial de Jahvé.
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que algara contra ells.

17 Llavors la térra de Judá

será per a l'Egipte motiu d'esglai,

i tothom qui en fará memoria

s'esfereirá del designi que Jahvé deis exércits

ha format contra ell.

La conversió

18 En aquell dia, hi haurá cinc ciutats

a la térra d'Egipte

que parlaran en la llengua de Canaan,

i faran jurament a Jahvé deis exércits:

Tuna s'anomenará la Ciutat del Sol.

19 En aquell dia, hi haurá un altar per a Jahvé

en la térra d'Egipte

i una estela en ses fites per a Jahvé.

20
1 será un senyal i un testimoni per a Jahvé deis exércits

sobre la térra d'Egipte.

Car clamaran a Jahvé en llurs tribulacíons

i ell els enviará un salvador,

un vindicador que els deslliuri.

21
1 Jahvé es fará coneixedor a l'Egipte

i l'Egipte coneixerá Jahvé

en aquell dia.

17. — Será motiu d'esglai. Com ais

temps antics. Vegeu Ex. XIV, 25.

18. — El comen^ament de conver-

sió. — Cinc ciutats. En seniit de po-

ques : vegeu Lv. XXVI, 8; I Sm. XXI,

3; Inf. XXX, 7; I Cor. XIV, 19. — La
llengua de Canaan. L'hebreu, trobat

per Abraam al país de Canaan, on im-
migrá. Parlar aquesta llengua és un
símbol de l'adopció de les idees jueves

i de la próxima conversió ja insinuada

immediatament, en dir que juraran per

Jahvé. — La ciutat del Sol. On, o He-
liópolis, célebre peí seu temple al Sol.

D'ella es conserven encara ruines, que
comproven l'existéncia d'una amiga co-

munitat jueva.

19. — La conversió va avangant. —
Un altar per a Jahvé. El cuite del ver

Déu. Poc abans del Cristianisme, l'E-

gipte fou fogar important de la religió

jueva, i després, la seva conversió a la

religió de Crist fou rápida i completa.

—

Una estela. Un obelisc a l'entrada del

país, anunciant que pertanyia a Jahvé.
20. — Un salvador , un vindicador.

En sentit coHectiu : salvadors, vindi-

cadors.
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I faran sacrificis i ofrenes,

i faran vots a Jahvé, i els compliran.

22
1 Jahvé ferirá l'Egipte :

el ferirá i el guarirá

;

i ells es convertirán a Jahvé,

i ell els será acollent, i els guarirá.

Unió de l'Egipte, l'Assíria i Israel

En aquell dia, hi haurá un vial

de l'Egipte a l'Assíria.

L'assiri anirá a l'Egipte

i l'egipci a l'Assíria

:

egipcis i assiris servirán Jahvé.

En aquell dia, Israel será un tere,

amb l'Egipte i l'Assíria,

com una benedicció enmig de la térra,

benedicció de Jahvé deis exércits, que diu

:

Beneit el meu poblé d'Egipte,

i l'Assíria, obra de mes mans,

i Israel, la meva heréncia.

Vanitat de l'auxeli de l'Egipte i d'Etiopia

(C. XX.) ^'any en qué el Tartán vingué a Asdod, enviat per

se n'apoderá; 2 en aquellSargon, rei d'Assur, assetjá Asdod i

25, Ex. iv, 22.

22. — El desastre que haurá afligit

abans l'Egipte tindrá per finalitat la

seva conversió.

23. — La pau entre l'Egipte i l'Assí-

ria, perpetus rivals, efecte de la con-

versió de l'Assíria a Jahvé.

24. — Alianca entre Israel, l'Egipte

i l'Assíria.

—

Un tere. Un intermedian.

25. — La meva heréncia. Ádhuc din-

tre la benedicció general, Israel és el

privilegiat, l'hereu.

XX. — Per tal de fer creíble el va-

ticini anterior , Isaías afegeix aquest

altre, de compliment molt més proper.

Igual procedir hem vist a XIV, 25-

XVI, 14.

1. — El Tartán. El general en cap

de l'exércit assiri, el primer després

del rei, que feia les lleves, les manava
en temps de guerra, o dirigía l'estat ma-
jor, si les manava el rei. — Sargon.

Uns creuen que era el rei assiri Senna-

querib; d'altres hi veuen un deis dos

que bateren el reialme d'Israel, Teglat-

falasar o Salmanassar; d'altres, entre

ells Condamin, creuen amb millor fo-
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temps, Jahvé parla per ministeri d'Isaias, fill d'Amós, i digué

:

« Vés, treu-te el cilici deis lloms i lleva't el calcat deis peus » ; i

ell ho féu, i anava despullat i descaí*;.
3
I digué Jahvé: «Tal-

ment com el meu servent Isaías ha anat despullat i descale tres anys,

signe i averany contra l'Egipte i contra Etiopia, 4
així el rei d'Assí-

ria s'endurá els captius de l'Egipte i els exiliáis d'Etiopia, joves i

vells, despullats i descalzos, amb els lloms descoberts : la vergonya

de l'Egipte. 5
I aquells qui comptaven amb Etiopia i es gloriejaven

de l'Egipte serán contorbats i confosos. 6
I els habitants d'aquestes

costes dirán aquell dia : Guaiteu-los, aquells que eren la nostra es-

peranza, en qui ens acollíem com a refugi per a ésser lliures de la

fac del rei d'Assíria ! I nosaltres, ¿ com ens escaparem ?

»

Oracle sobre Babilonia

(C. XXI.) Oracle del desert de la mar.

Com el torb desfermat del migdia,

aixó ve del desert,

d'una térra paorosa.

2 Visió terrible m'ha estat mostrada

:

el rapissaire rapissa,

el devastador devasta.

Llan^a-t'hi, Elam; assetgeu, medes,

nament que era el rei Assarhadon, fill i

successor de Sennaquerib. Fins fa prop
d'un segle, no era conegut més que
per aquest text d'Isaias : avui es llegeix

(Sarruquin) en més de cent inscrip-

cions cuneiformes. En una d'aquestes,

Sargon s'atribueix el fet narrat ací, se-

guint el costum d'atribuir al rei totes

les gestes glorioses. Isaías dona ací la

relació exacta.

2. — Jahvé parla... No per mitjá de

paraules, sino d'accions. — El cilici.

La túnica de tela grossera i de color

fose amb qué es cobrien ordináriament
els profetes.

Vegeu II Rg. I, 8 ; Zach. XIII, 4;
Mt. III, 4; Hbr. XI, 37.

3
.— Contra VEgipte i contra VEtiopia.

Reunides llavors sota un mateix rei.

Aquest oracle obtingué un acompli-
ment total sota Assarhadon o Assurba-
nipal, entre 660 i 680.

6. — Aqüestes costes. La Palestina.

Vg. tradueix «ínsula».

XXI. — Aquest oracle completa en
part el deis capítols XIII i XIV.

1 .
— Del desert de la mar. Expressió

no ben clara; alguns exegetes dubten
si per l'expressió de la mar cal enten-

dre les terres pantanoses de la Caldea
o bé el baix i ampie riu Eufrates peí

qual puja la marea.
2.—Es el mateix Déu qui esperona

els invasors.

14-AHTIC TESTAMENT, VIII
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no tingueu cap pietat

!

3 Per aixó els meus flanes són plens de turment,

dolors m'han agafat

com a la dona que va de part,

estic massa aclaparat per a sentir-ho, estic esglaiat per a veure-ho.

4 El meu cor es desesma,

Thorror em té pres

:

la nit que m'abellia

se m'ha tornat espant.

5 Hom para la taula, hom posa el cobertor,

hom menja, hom beu.

Capitostos, alceu-vos

!

unteu l'escut

!

La nova de la caiguda de Babilonia

6 Car així m'ha dit el Senyor

:

Vés, posa un sentinella,

que íaci saber el que vegi.

7 Si veu un estol de cavalls de dos en dos,

un estol d'ases,

un estol de camells,

que guaiti fixament, molt fixament,

8
i que cridi : « Jo veig ! »

De sentinella estic dempeus, oh Senyor,

sense desdir tot el dia,

i romane en mon lloc totes les nits.

8, Hab. ii, i.

4.—La nit que m'abellia. El repós

mateix de la nit, en lloc d'un alleuja-

ment, com abans, li és un motiu d'es-

glai.

5.—L'assalt els sorprén en plena or-

gia. Vegeu-ne el compliment en Dan.
V; Heródot I, 191; Xenofont, Cyrop.

VII, 23.

—

Unteu l'escut. Abans del com-
bat, els fregaven amb una substancia

grassa perqué els trets hi llisquessin

més.

6.— El sentinella posat per Déu és el

mateix profeta.

7.—Un estol d'ases... de camells. Diu
Heródot (I,8o) que un cert nombre deis

soldats de Cirus anaven muntats sobre

ases i camells.

8. — Jo veig! Correció que han fet

alguns exegetes al text hebr., d'acord

amb el context i que s'explica per una
confusió de dues lletres fetes pels co-

pistes en l'an tic alfabet hebraic.
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9 Heus ací que arriben escamots de gent,

cavalls de dos en dos

;

hom aixeca el crit i diu

:

Caiguda, caiguda és Babilonia !

i tots els ídols deis seus déus

són a bocins per térra

!

10 Oh poblé de la meva era, batut com el gra,

alió que jo he sentit,

de part de Jahvé deis exércits, Déu d'Israel,

jo t'ho assabento.

Oracle sobre Edom
11 Oracle sobre Edom.

Hom em crida de Seir:

Sentinella ¿quina hora és de la nit?

Sentinella ¿quina hora és de la nit?

12 El sentinella respon:

El matí ve i la nit també.

Si voleu preguntar, pregunteu;

torneu altra vegada.

Oracle sobre l'Arabia

13 Oracle de les estepes.

En un bosc d'estepes passeu la nit,

9, Ir.'u, 8; >pc. xiv, 3.

9.—Els invasors tornen de Babilonia, mites sofriren successivament les con-

anunciant-ne la caiguda. questes assíria, caldea, persa, grega i

10.—La visió ha estat atorgada al romana, després de la qual desaparegue-
profeta per a consol i esperanza del seu ren com a poblé. — Torneu altra ve-

poble, quan será batut com el grapels gada. Teñen un mitjá de salvació: de-

babilonis. manar insistentment l'ajut i la llum de
11. — Edom. D'acord amb Gr., lie- Jahvé.

gim Edom en lloc de Dumá. 13.—El profeta veu una caravana de

Seir. — Nom antic de la Idumea. — dedanites pernoctant, no en els llocs

Sentinella, ¿ quina hora és de la nit? El acostumats, sinó en plena solitud, fu-

sentinella és Isaías. Els edomites, en- gint de la persecució. Els dedanites eren

fonsats en la nit del dolor, li pregunten una tribu árab descendent d'Abraam i

ansiosament si encara no ve el dia. Cetura (Gn. XXV, 3); habitaven l'A-

12.—El mati ve i la nit també. Des- rabia del nord, dedicada al comerg. —
prés d'un breu matí d'esplai, tornará la Estepes. Es el sentit de la paraula arab,

nit de l'infortuni. Com de fet, els edo- d'on ve Arabia.
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caravanes de Dedan.
u Porteu aigua ais qui teñen set,

habitants del país de Tema,

oferiu pa ais escápols.

15 Perqué fugen de davant els glavis,

davant els glavis desembeinats,

davant els ares tesos,

davant els horrors de la guerra

!

16 Car heus ací el que m'ha dit el Senyor: Encara un any,com un

any de mercenari, i tota la gloria de Cedar será desfeta. 17
Els va-

lents arquers deis filis de Cedar restaran pocs en nombre, car Jahvé, el

Déu d'Israel, ho ha dit.

Oracle sobre Jerusalem

(C. XXII.) Oracle de la Valí de la Visió.

La desfeta

¿Dones qué tens, que hagis pujat

ais terrats tota sencera?

2 Ciutat fressosa, plena de tumult,

ciutat de joia clamorosa.

Els teus morts no són pas occits a glavi,

no han caigut pas al combat.

3 Els teus cabdills han fugit tots alhora,

han estat presos desproveits de l'arc.

15.—El profeta exhorta a socorrer 1.

—

Valí de la Visió. Nom donat a

els fugitius, els habitants de Tema, Jerusalem, ciutat voltada de valls i afa-

localitat situada al sud de Dedan (Job, vorida per Jahvé amb grans visions o
VI, 19). profecies.

16. — Cedar. Regió de l'Arábia Pé- Hagis pujat ais terrats. Segons al-

trea, originaria d'Ismael(Gn. XXV, 13). guns, per divertir-se contemplant els

Li és anunciada una catástrofe sem- assetjants acampats tot entorn. Se-

blant. Sargon i Sennaquerib feren tri- gons altres, duts peí terror de veure

butáries moltes tribus árabs. Assurba- Tenerme a les portes i cercant una fu-

nipal cita els cedareus entre els pobles gida. Trobem més natural aquesta in-

sotmesos al seu domini. terpretació.
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Els teus guerrers han caigut presos tots ensems

quan fugien ben lluny.

El desconsol

4 Per aixó us dic : Decanteu-vos de mi,

deixeu-me escampar llágrimes amargues.

No us afanyeu a donar-me conhorts

per la ruina de la filia del meu poblé.

5 Car aquest és un dia de commoció,

d'esclafament, de confusió,

de part de Jahvé deis exércits,

en la Valí de la Visió

:

hom enderroca el mur

i sonen crits a la muntanya.
6 Elam ha pres el buirac,

Aram ha muntat a cavall,

Quir ha desenfundat l'escut.

7 Tes belles valls són cobertes de carros,

els genets s'han arrenglerat a les portes

;

8 hom lleva a Judá el seu vel

!

VOLEN DEFENSAR-SE SENSE JAHVE

En aquell jora, gires l'esguard

a l'arsenal del palau de la selva

;

3.

—

Els teus guerrers. Lligó del text o el de Kirmi, prop del llac Urmiá de
hebreu d'acord amb el grec. les inscripcions cuneiformes.

5.
—Sonen crits a la muntanya. La 7.

—

Les belles valls. Les del Cedrón,
muntanya (coHectiu) ressona deis crits d'Hinnom, de Gihon i de Rafai'm.

deis desventurats. 8.

—

Hom lleva a Judá el seu vel. Tres
6.—Elam ha pres el buirac. Els ela- interpretacions : hom salta les trinxeres

mites tenien gran reputació com a ar- que voltaven Jerusalem ; hom treu el

quers. Vegeu Ir. XLIX, 35 i Ez. XXXII, vel del seus ulls, perqué vegi, per fi, la

24.

—

Aram. Seguint l'opinió de Con- seva ruina; hom li irroga el máxim
damin i altres, llegim el texthebr. Aram oprobi, la summa ignominia, car la

en lloc d'Adam.—Quir. Nom geográfic presa d'una ciutat sol comparar-se a la.

impossible, per avui, d'identificar. Se- violació ignominiosa d'una donzella

:

gons uns, seria la contrada regada peí vegeu Inf. XLVII, 2 ; Ir. XIII, 22 ;

riu Cirus, al sud del Caucas, Georgia XLIX, 10: Ez. XXIII, 29; Nah. III,

moderna; segons d'altres, el país de 5. Creiem més probable la darrera in-

Kirkhi, a llevant de les deus del Tigris, terpretació.—Uarsenal del palau de la
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9
i els portells de la ciutat de David,

veieu com són nombrosos.

Recolliu les aigües de la piscina de baix,

10 compteu les cases de Jerusalem

i n'enderroqueu per fortificar la muralla,

11
i heu fet una fossa entre dos murs

per tirar-hi les aigües de la piscina vella.

I no mireu Aquell que ha fet aixó,

Aquell que ho ha preparat de lluny,

vosaltres no el veieu.

L'OBCECACIÓ DE JERUSALEM

12 El Senyor Jahvé deis exércits convoca,

en aquest dia,

a plors, a complantes, a raure's la testa,

a cenyir cilici.

13 Pero ve't ací gaubanga i alegría,

bous morts i ovelles degollades,

menjar carn i beure vi

:

«Mengem i beguem,

que demá ens morirem ! »

14 Aixó fou revelat a mes orelles per Jahvé deis exércits

:

No us será perdonat aquest pecat fins que morireu.

El Senyor Jahvé deis exércits ho ha dit

!

13, Sap. u, 6; I Cor. xv, 32.

selva. En cerca d'armes, giren l'esguard aquest dos murs havien d'ésser al sud-

a aquest arsenal, que era un deis palaus est de la ciutat, al sud de la comella
construits per Salomó, que prenia el d'Ofel, pero no és possible una localit-

nom de les seves columnates de fusta zació més exacta.

—

Aixó. Aqüestes ca-

de cedre. Vegeu I Rg. VII, 2
;
X, 17. lamitats.

9.

—

La ciutat de David. La ciutade- 12.

—

Raure's la testa. Senyal de dol.

lia de Sion : vegeu II Sm. V, 7, 9.— Vegeu Am. VIII, 10.

Recolliu les aigües. Per tal d'impedir que 13.

—

Mengem i beguem. La cancópro-
els assetjants, apoderant-se de lesdeus, verbial deis incréduls. Vegeu Sap. II,

en privin els habitants.

—

La piscina de 6-9; I Cor. XV, 32.

baix. Per oposició a la de dalt (Sup. 14.—Alguns creuen que aquest ora-

VII, 3). Actualment, és la Birkel-es- ele es refereix a la invasió de Sennaque-
Sultan, en la valí d'Hinnon. rib, pero sant Jeroni i amb ell la gran

II.

—

Entre dos murs. L'esment de la majoria deis exegetes el veuen acom-
piscina vella, la de Siloé, indica que plert en la de Nabucodonosor.
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Contra Sobná, prefecte del palau

15 Així diu Jahvé deis exércits

:

Vés a casa d'aqueix tresorer,

Sobná, el majordom, i li dius

:

16 ¿Qué hi tens tu ací, o qui hi tens tu ací,

que t'hi caves un sepulcre,

com aquell qui es cava un sepulcre en un alt lloc,

0 es llavoraun sojorn dins una penya?
17 Ve't ací que Jahvé et llanca amb violéncia

1 et fa rodolar

!

18
1 et fará rodar furient, com una bola,

per una térra d'amples termenals

;

allí morirás, allí será el sepulcre de ta gloria,

oh vergonya de la Casa del teu senyor

!

19
Ell et deposa del teu cárrec,

ell et tomba del teu seti.

ÉS SUBSTITU'ÍT PER ELIACIM

20
1 será en aquell dia

que jo cridaré mon servent Eliacim, fill d'Helcias.

21
1 el vestiré amb ta túnica i el cenyiré amb ton cinyell

i li lliuraré el teu poder.

Ell será el pare deis habitants de Jerusalem

i de la casa de Judá.

15.— Sobná. El majordom que ad-

ministrava la casa del rei i portava els

afers del regne, i amb la seva incredu-

litat era causa de gran escándol. Vg. li

diu erradament «majordom del temple».

16.—Els rics orientáis solien exca-

var-se sepulcres fastuosos : se'n veuen
tot entorn de Jerusalem.— En un alt

lloc. Com més elevat era el personatge,

més amunt se li cavava el sepulcre.

18.— Imatge treta del joc de pilota.

La térra d'amples termenals és la Me-
sopotámia.

—

El sepulcre. Seguint l'au-

toritat de Condamin, llegim québer,

«sepulcre», en lloc d'un anterior requeb,

«carro».

19.

—

Et deposa. D'acord amb Gr. i

el paraHelisme, puntuem l'original en
tercera persona.

21.— Ta túnica... ton cinyell. Les
vestimentes distintives de l'alt ofici que
acomplia.
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82 Posaré sobre son muscle la clau de la Casa de David,

i si ell obre, ningú no tancará,

i si ell tanca, ningú no obrirá.

23
1 el reblaré com un clau de la Casa de David

i será un setial de gloria per a la casa del seu pare.

í4 D'ell penjará tota la gloria de la casa del seu pare,

les branques i els plancons;

tots els més petits vasos, des de les copes

fins a les gerres.

25 En aquell dia, diu Jahvé deis exércits, el clau clavat en un lloc

ferm será Uevat i es trencará, i la cárrega que aguantava será per-

duda
; Jahvé ho ha dit.

Oracle sobre Tir

(C. XXIII.) Oracle sobre Tir.

Planyeu-vos, vaixells de Tarsis,

que el vostre port és destruít

!

Al retorn del país de Cetim,

hom els ho anuncia.

2 Els habitants de la costa són presos d'estupor,

el mercader fenici que passa la mar,

els missatgers del qual són 3 damunt les grans aigües,

que té per collita les messes de Xihor
22, Apc. ni, 7;

22.

—

La clau de la casa de David.
Símbol de l'autoritat suprema en el reg-

ne. Lagrandária de les claus a l'Orient

fa que s'hagin de portar sobre el muscle.

24.—Imatges deis membres, de dife-

rents categories, de la familia d'Eliacim,

tots els quals rebran gloria d'ell.

25. —Aquest clau trencat, segons al-

guns, representa Eliacim, que caurá de

la seva dignitat, a causa deis abusos
deis seus parents, insinuats en el verset

anterior; segons d'altres, representa el

mateix Sobná, la caiguda del qual és

anunciada novament.

Iob xii, 14.

1.— Tarsis. Vegeu Sup. II, 16 i no-
ta.

—

El vostre port. D'acord amb el

context i seguint autoritzats exegetes,

així interpretem el passatge hebr., bas-

tant confús.

—

El país de Cetim. L'illa

de Xipre, darrera escala que feien les

naus fenícies, en tornar ales seves cos-

tes. La nova de la caiguda de Tir, l'o-

pulenta, s'escampa a través de les

mars.

3
.— Les meases de Xihor. AHusió a les

messes que produia el Nil amb els seus

regadius i que eren transportades per

naus fenícies.
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i per negoci el guany de les nacions.

4 Enrojola't de vergonya, Sidon, que la mar,

la fortitud de la mar ha parlat, dient

:

Mai no has anat de part, mai no has infantat,

ni has criat minyons,

ni has pujat donzelles.

El desastre de Tir

5 En arribar-ne el bruit a l'Egipte,

es doldran de les noves de Tir.

6 Fugiu a Tarsis, lamenteu-vos,

habitants de la costa.

7 ¿Es aquesta la vostra ciutat joiosa

que té l'origen en els jorns antics

i menava els seus passos

envers sojorns llunyans?

8
¿ Qui ha decretat aixó

contra Tir, la coronada,

els negociants de la qual eren princeps

i sos mercaders eren els nobles de la térra?

9 Jahvé deis exércits ho ha decretat

per marcir Torgull de tota brillantor,

per abatre tots els princeps de la térra

!

°Passa cap a ta térra, filia de Tarsis,

el teu port ja no existeix.

4.—Sidon. Avui Saida, al nord de

Tir. Ciutat més antiga que Tir, de la

qual aquesta heretála prosperitat. S'ha

d'avergonyir de la ruina de la seva filia.

—La mar, la fortitud de la mar. Al lloc

que ocupava Tir, no resta sino la mar
i les roques sobre qué era bastida, les

quals parlen ara per ella.

—

Mai no has

anat de part... Tota la seva nombrosa
filiada és talment exterminada, com si

mai no hagués tingut filis.

5.—L'Egipte havia de doldre's de la

caiguda de Tir, perqué li fornia vaixells

per a l'exportació deis seus grans, i per-

qué era una avancada que el protegía

contra els assiris.

6.— Els fenicis son invitats a fugir

a llurs més llunyanes colónies. Així ho
feren en el setge d'Alexandre Magne,
quan enviaren a Cartago dones, vells i

infants. (Diodor de Sicília, XVII, 41).

j. — En els jorns antics. Per bé que
menys antiga que Sidon, Tir no deixa-

va de teñir una gran antiguitat (Heró-
dot II, 44; Josef, Ant. VIII, 3, 1).

10. — Invitació a la Tartéssia (filia de

Tarsis), la gran colonia de Tir, a eman-
cipar-se, ara que la seva metrópolis ja
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Amenaqa contra tota la Fenícia

11
Ell ha estés sa má damunt la mar,

ha sorollat els reialmes,

Jahvé ha decretat contra Canaan

que els seus ports siguin destruits.

12
1 digué: No t'alegrarás més,

verge deshonrada, filia de Sidon.

Alca't per passar a Cetim :

ni ádhuc allí no tindrás repós

!

13 Guaita la térra deis caldeus

:

tal com aquest poblé no era,

Assur el funda per a ruines.

Alearen llurs fortaleses, enderrocaren llurs palaus,

i s'ha convertit en runa.

u Planyeu-vos, vaixells de Tarsis,

que el vostre port és destruit.

Resürrecció de Tir

15
1 s'esdevindrá en aquells dies que Tir será oblidada seixanta anys,

durant els ^dies d'un rei. I al 'cap de setanta anys, Tir esdevindrá

com diu la caneó de la meretriu

:

no existeix. Vg. tradueix : « Recorre la

teva térra com el Riu (Nil), filia de la

mar; ja no tens cap cinyell.» —El teu

port. Corregim la lectura me\ah per

maho\.

11. — Ell. Jahvé, anomenat tot se-

guit.

—

Canaan. Els fenicis pertanyien

a aquesta raga.

12. — Verge deshonrada. Metáfora
clássica per a designar una plaga forta

que s'ha deixat prendre.

—

A Cetim. Un
cert Luli, rei de Sidon, atacat pels as-

siris, es refugiá en Tilla de Xipre.— Ni
ádhuc allí. Els naturals del país de re-

fugi es negaran a rebre'ls, o els tracta-

ran durament.
13.—Els caldeus, que en temps d'I-

sa'ias eren encara tributaris de 1'Assiria,

són mostrats ací com els futurs des-

tructors de Tir.

15.

—

Durant els dies d'un rei. Molt
probablement vol dir d'un regne, d'un

imperi o d'una dinastía, co és mentre
durará la puixanga de Babilonia. — Se-

tanta anys. Com els del captiveri deis

jueus a Babilonia (Ir. XXV, 11-12);

designen el darrer període de la domi-
nado caldea.
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16 Pren la teva arpa,

ronda la vila,

oh meretriu oblidada,

toca amb destresa,

canta i més canta

per fer de tu memoria.

17
1 s'esdevindrá, al cap de setanta anys, que Jahvé visitará Tir, i

ella rebrá de bell nou el seu guany i fornicará amb tots els reialmes

del món sobre la fac de la térra.
18 Pero el seu guany i el seu jornal

serán consagráis a Jahvé ; no serán amuntegats, ni posats de reserva,

car el seu guany será per a aquells qui habiten davant Jahvé, perqué

mengin fins a sadollar-se i es vesteixin honorablement.

IV. PROFECIES SOBRE LA FI DEL MÓN
(XXIV, 1 -XXVII, 13)

(C. XXIV.) ^eus ací que Jahvé

la devasta, en capgira la fa$,

en dispersa els habitants.

16.—Aquesta cangó de la meretriu

era segurament una canco popular. Els

ginys de qué es valdrán novament els

tirians, un cop readquirida la llibertat,

per vendré llurs mercaderies són com-
paráis ais de la meretriu oblidada per a

fer-se remarcar.

17.— Fornicará. Simplement tindrá

tractes comerciáis. La imatge és tant

més plañera que el verb hebreu cor-

responent significarla alhora primitiva-

ment estatjar.

18.—Destinació inesperada deis

guany s deis fenicis. Peí profeta Eze-
quiel (XXVI, 11 ss.)i perjosef (Contra

Apion. I, 20), sabem que Nabucodono-

La fi del temps

assola la térra,

sor prengué Tir després d'un setge de

13 anys i li imposá dos reis babilónics,

Mesbal i Hiram. Després de la caiguda

de 1'imperi babilónic,Tir es realgá, pero
no a Pesplendor d'abans. En Esr. III,

i Neh. XIII, 16, li veiem prestar el

seu socors ais jueus per tal de recons-

truir Jerusalem i el temple, amb qué
s'acomplí la profecía del v. 18 d'aquest

capítol.

XXIV -XXVII. - Els oracles sobre

els pobles pagans i contra Israel culmi-

nen en aquest grandiós cántic, que no
pot teñir altre objecte que la fi del món,
en qué serán castigats els crims de tots

els pobles.
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1

2
I será del poblé igual com del sacerdot,

de l'esclau igual com del seu senyor,

de la serventa com de sa mestressa.

Del comprador igual com del venedor,

del prestador com del manllevador,

del deutor com del creditor.

3 Devastada será la térra i molt saquejada,

car Jahvé ha dictat aquesta paraula.

4 Desolada és la térra, ella llangueix,

el món cau en desesma, ell llangueix,

el cel junt amb la térra depereix.

5 La térra está profanada sota els seus habitants,

car han transgredit la llei, romput el precepte,

han violat Palianca eterna

!

6 Per aixó la maledicció consumeix la térra

i els seus habitants purguen llur pena.

Per aixó els habitants de la térra són consumits,

els homes sobrevivents són en curt nombre.

7 S'ha perdut el vi, el cep té la malura,

tots els joiosos de cor ara gemeguen.
8 Ha cessat la tabola deis tamborins,

s'ha acabat la gresca deis disbauxats,

ha callat 1'alegría de Farpa.

9
Ja no beuen vi tot cantant,

la beguda és amarga al bevedor.

10 Desfeta és la ciutat de la vanitat,

tota casa és tancada perqué no hi entri ningú.

n Planys pels carrers per la manca del vi

4.

—

Él cel junt amb la térra. Corree- amb tota la humanitat en virtut de la

ció que, d'acord amb el context, fem en creació.

La fi de tota joia

2, Os. iv, 9.

2.—Totes les classes de la societat

patiran igualment.

5.

—

Valianca eterna. No la del Sinaí,

temporal, sino la contractada per Déu

l'hebr. llegint im en lloc d'aw. 9.—Vegeu V, 12.
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tot goig está obscurit,

la joia está bandejada de la térra.

12 Resta dins la ciutat la devastado,

les portes són trencades i caigudes.

13 Talment s'esdevindrá enmig de la térra

i enmig deis pobles,

com l'olivera sacsejada

i com l'esgotimar acabat de la verema.

Salvació dels justos i cástig dels inics

14 Pero aquests alcen la veu, aquests canten,

aclamen la majestat de Jahvé a l'occident.

15 També en les illes glorifiquen Jahvé,

en les illes de la mar,

el nom de Jahvé, Déu d'Israel.

16 Dels termenals de la térra sentim aquest cant

:

Gloria al just

!

I jo he dit : El meu secret

!

El meu secret ! Malaurat de mi

!

Els prevaricadors han prevaricat,

han prevaricat amb el crim dels transgressors !

17 Esglai i fossa i llac.

per a vosaltres, habitants de la térra

!

18 Qui íugirá d'esglaiat, caurá a la fossa,

l'escápol de la fossa será agafat al lia?

!

18, Ir. xlviii, 44.

1 3.—La resta que romandrá. Vegeu discrepant la versió grega respecte de
XVII, 6. l'hebr., i en el qual han vaciMat molt els

14.—Aquests. Els justos. exegetes. Possiblement, hi ha alteració

15.—En les illes. En lloc de la lectura del passatge. Traduím d'acord amb la

baurim, «en les Uums», rectifiquen!, se- Vg. i hom pot explicar les dites excla-

guint autoritzats exegetes, baiim, « en macions en el sentit que el profeta s'es-

les illes». glaia amb la visió que té del cástig que
16.— El meu secret! El meu secret ! ha de colpir els prevaricadors.

Malaurat de mil Passatge ben difícil,
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L'ESFONDRAMENT DE LA TERRA

Les cataractes del cel són obertes,

i els fonaments de la térra se somouen.

La térra s'ha romput amb estrépit,

la térra esclata en crits,

la térra és sacsejada.

La térra vacilia com un embriac

i branda com una barraca.

Els seus crims pesen damunt d'ella,

cau per no aixecar-se mai més.

CÁSTIG DELS REIS. JaHVE-ReI

21 Aquell dia Jahvé visitará

en les altúries l'exércit de dalt

i sobre la térra els reis de la térra.

22 Serán tancats captius al soterrani,

empresonats en la presó,

i després de molts dies, serán visitats.

23 La lluna s'enrogirá, el sol s'entelará,

car Jahvé deis exércits será proclamat Rei

sobre la muntanya de Sion i a Jerusalem,

i sa gloria brillará davant sos ancians

!

18.

—

Les cataractes del cel. AHusió al 22.

—

Després de molts dies serán visi-

diluvi: Gn. VII, 11. tats. Repetido de l'anunci de la visita

19-20.—Compareu aquesta descrip- punitiva de Déu, fet en el v. 21. No és,

ció de la fi del món amb la que fa dones, una nova visitació, o un nou
Jesucrist a Mt. XXIV, 29 i Me. XIII, cástig: es diu, només, que aquesta visi-

24. tació es fará després de molts dies de

21.

—

L'exércit de dalt. Els ángels pecar els prevaricadors.

dolents. Vegeu I Rg. XXII, 19; Eph. 23.

—

Sóbrela muntanya de Sion... En
II, 2; VI, 12; II Ptr. II, 4; Apc. XX, la Sion celestial, de la qual la terrena és

2-3.

—

Els reis de la térra. Al costat deis una figura.—Davant sos ancians. Re-
ángels caiguts, a causa de llur gran res- presentant tots els elegits. Vegeu Apc.
ponsabilitat. IV, 4.
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CÁNTICS DELS REDIMITS. RüÍNA DELS INICS

(C. XXV.) 1 Jahvé, tu ets mon Déu

jo exaltaré, jo lloaré el teu nom,

car has acomplert plans meravellosos,

consells formats d'antic, vers i fidels.

2 Car has fet de la ciutat un munt de pedrés,

de la ciutat forta, una ruina

:

la fortalesa deis superbs ja no és una ciutat,

mai més ja no será reedificada.

3 Per aixó un poblé fort et dará gloria,

la ciutat de les gents abrivades et temerá.

Jahvé, refugi dels febles

4 Car has estat refugi per al feble,

fortalesa per al pobre en sa fretura,

un recés contra el torb,

un ombradiu contra la calda.

Car l'alenar dels prepotents,

es com mal oratge d'hivern.

5 Com la calor en un indret sequívol,

humiliarás l'urc dels inics

;

calor sota d'un núvol,

farás marcir el tany dels prepotents.

6
I Jahvé dels exércits preparará

per a tots els pobies, en aquesta muntanya,

2. — Deis superbs. D'acord amb Gr., dues series d'imatges d'aquests dos ver-

corregim la lectura %arim «estran- sets.

gers» per \eiim, «superbs, orgullosos, 4.

—

Oratge d'hivern. Seguint auto-

inics ». ritzats exegetes, corregim la grafía quir,

3.—A la vista del gran poder de Déu mur, per qor, fredor.

a fer justicia, els pobles més rebels li 6.

—

Per a tots els pobles. Per ais elets,

donaran gloria. que pertanyeran a tots els pobles.

—

En
4-5.—A notar el contrast entre les aquesta muntanya. La Sion celeste de

El festí dels elets
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1

un festí de menges grasses,

un festí de vins bons,

menges grasses plenes de molí,

de vins bons clarificats.

7
1 en aquesta muntanya esquinará el vel

que cobreix tots els pobles

i el cobertor que tapa totes les nacions;

8
ell destruirá la mort per sempre.

I el Senyor Jahvé eixugará

les llágrimes de tots els rostres.

L'oprobi del seu poblé

allunyará lluny de tota la térra.

Jahvé ho ha dit

!

El poblé de Jahvé salvat i Moab abatut

9
I hom dirá en aquell dia:

Heus ací el nostre Déu,

el que esperávem per a ésser salvats

;

heus ací Jahvé que esperávem

;

exultem i gogem-nos del seu socors

!

10 Car la má de Jahvé reposará

sobre aquesta muntanya,

i Moab será triturat tot d'una

talment com la palla en les aigües del femer.

11
1 ell hi estendrá les mans,

8, Apc. vil, 17; xxi, 4.

XXIV, 23.— Un festí. Imatge molt fre- 8.—Al cel, la mort i el dolor s'hau-

qüent a la Biblia per a representar grans ran acabat.

delicies, i particularment les del cel. 10 —Reposará sobre aquesta muntanya.
Vegeu Inf. LV, 1-2; LVI, 7; Ps. XXXV, Per a protecció deis bons i cástig deis

9; Mt. XXII, 1-14; Le: XIV, 16; Apc. dolents.— Moab. En la historia amiga
XIX, 7-9.

—

Menges grasses. Les més d'Israel, aquest poblé és presentat sem-
saboroses, peí gust deis orientáis.

—

Vins pre com a enemic furiós del poblé de

bons clarificats. Vins reposatsllarg temps Déu (Nm. XXV 2 ss.; los. XXIV, 9;

sobre les mares i clarificats després amb II Sm. VIII, 2; II Rg. XXIV, 2; Ez.

un filtre. XXV, 8-1 1); per aixó ací és el tipus

7.—El vel i el cobertor són símbols universal de la nació deis inics que re-

de la tristesa deis pobles. bran el cástig etern de Jahvé.
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com el nedador les estén per nedar,

pero Jahvé rebatrá el seu orgull

i els esforcos de les seves mans.

Sos baluards altius fortificats,

Ell destruirá i derrocará,

els abatrá per térra entre la pols.

CONFIANQA DELS HUMILS EN JAHVE

(C. XXVI.) *En aquell dia es cantará aquest cántic

sobre la térra de Judá

:

Forta ciutat tenim,

Ell hi posa el seu auxili

per mur i per avantmur.

2 Obriu les portes, que entri un poblé just

que guardi fidelitat

!

3 En ferma esperanza, tu conservarás la pau,

perqué en tu és la confianza.

4 Tingueu confianca en Jahvé per sempre,

car Jahvé és un refugi pels segles.

5 Perqué Ell ha abatut els qui habiten les altures,

la ciutat envanida,

Ell l'ha tirada a térra, ajaguda en la pols,

6
ella és calcigada pels peus deis pobres,

pels passos deis febles

!

Fidelitat del just a Jahvé

7 La sendera del just és a dret fil,

recte és el camí que Tu obres al just.

12.

—

Sos baluards. Substitui'm el pro-

nom de segona persona de l'original

hebr. peí de tercera persona, seguint

alguns exegetes.

1.

—

Sobre la térra de Judá. Com la

muntanya de Sion, la térra de Judá és el

símbol del cel, perqué fou el centre del

regne teocrátic.

—

Forta ciutat. En con-

trast amb Moab, derrocada, la Sion celes-

te será inexpugnable peí mal i peí dolor.

La Vg. esmenta explícitament Sion.

3
.

—

Enferma esperanza, tu conservarás

la pau. Amb Condamin, creiem que el

profeta s'adrega aquí al poblé just.

I
J
- AMTIC TBSTAMBNT, VIII
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8 Cert, en el camí deis teus judiéis, Jahvé, t'esperem;

el teu nom, el teu record és el desig de l'ánima.

9 La meva ánima t'ha desitjat durant la nit,

els meus íntims anhels t'han cercat

;

perqué, quan tos judiéis sortiran damunt la térra,

els habitants del món aprendran la justicia.

10 L'inic trobará gracia i no aprendrá la justicia;

en térra de dretura, fará la malvestat.

Que Tinic sigui llevat de la térra,

perqué no vegi la gloria de Jahvé

!

n
Jahvé, la teva má s'alcava, i no la veien.

Veuran, confosos, el teu zel peí teu poblé,

i el foc fet per ais teus enemics els devorará.

12
Jahvé, vessarás la pau sobre nosaltres,

perqué tota obra nostra

l'has feta Tu per a nosaltres.

13 Jahvé, Déu nostre, s'ensenyoriren de nosaltres

altres amos que Tu,

pero sois ens recordarem del teu nom.

El cástig dels opressors

14 Els morts no viuran més, les ombres no ressorgiran,

perqué Tu els has punits i destruits,

i has esborrat llur nom.
15 Multiplica el poblé, oh Jahvé,

8.—Tot passant per les tribulacions

— el camí dels judicis de Déu—hem
mantingut Pesperanca en Jahvé.

9.— Durant la nit. Durant la tribula-

ció; bella expressió de l'esperanca mes-
siánica.—Quan tos judicis... Els cástigs

de Déu sobre els dolents fan conéixer

ais homes la justicia divina.

10. — Quan l'inic és planyut i prospe-

ra, s'obstina en la iniquitat. Per aixó el

profeta desitja el seu cástig.

—

Que l'inic

sigui llevat de la térra. Traducció d'acord

amb Gr.

11.—Els inics no han volgut veure
la manifestació del poder de Déu a fa-

vor dels bons, pero ara veuran confosos

la gelosia de Déu peí seu poblé.

12. — Esperen de Déu la pau perpetua,

recordant que és de Déu que han rebut

tots els beneficis passats.

13. — Un altre motiu d'esperanca: el

record de les opressions passades.

14.— Les ombres. AHusió ais difunts,

moradors del llimb. Tots els opressors

són morts per sempre.

15.—Multiplica el poblé. En analo-
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multiplica el poblé, mostra't gran,

eixampla les fites de la térra

!

16 En l'angoixa, oh Jahvé, t'han cercat,

nanearen clams en l'aflicció,

quan el teu cástig els batia.

17 Com una dona prenys a punt de deslliurar,

que es retorc i crida enmig de les dolors,

així érem davant Tu, oh Jahvé.

18Hem concebut en dolors i hem parit vent

!

no hem donat la salvació a la térra

;

no són nats en el món nous habitants

!

La resurrecció dels bons

19 Els teus morts viuran, llurs cossos ressorgiran.

Desperteu-vos, canteu, els qui jaieu en la pols.

Perqué la teva rosada és rosada de llum

i del si de la térra renaixeran les ombres

!

20 Vés, poblé meu, entra en les teves cambres,

tanca les portes darrera teu

;

amaga't un instant, fins que hagi passat la cólera.

21 Car ve't ací que Jahvé eixirá del seu sojorn,

per castigar la maldat dels habitants de la térra.

21, Mch. 1, 3.

gia amb el Gr., traduim el perfecte de

l'original en un sentir d'imperatiu. El

sentit és que els gentils adoradors del

Déu veritable vagin a engruixir el poblé

elegit, i els termenals d'aquest s'eixam-

plin per tota la térra, desig messiánic

acomplert en la Nova Alianza.

17.—Així com l'infant no ve al món
sino al preu de grans dolors de la mare,
la salut no s'assoleix sense grans tribu-

lacions, comparado de fort regust bíblic.

18.—Les grans afliccions del poblé de

Déu no bastaren per a fer-li infantar la no-
va salut, la teocracia definitiva, per a fer

augmentar el nombre dels vers creients.

19.— Llurs cossos. Seguintla paráfrasi

caldaica i la traducció siríaca, rectifiquem

el pronom de segona persona de l'hebr.

peí de tercera persona. Els morts de

Jahvé són els qui han finat en la seva
gracia

;
vegeu el contrast amb el v.

14.

Rosada de llum. Bella figura per ex-

pressar l'acció de Déu ressuscitant els

morts, com la rosada del matí fa re-

viure les plantes.

20.— Tanca les portes. Per pregar amb
més recolliment, excitant la seva con-

fianza en aqüestes prometences, durant
les hores de tribulació.
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La térra descobrirá la sang que ha begut,

no amagará més els cossos occits sobre ella.

Lluita de Jahvé contra els poders hostils

(C. XXVII.) *En aquell dia, Jahvé visitará

amb son glavi feixuc i gran i fort,

el Leviatan, el serpent esmunyedis,

el Leviatan, el serpent blincadís.

Ell matará el dragó que és en la mar.

Jahvé protegeix la seva vinya

2
1 hom dirá en aquell dia

:

Canteu la bella vinya

!

3
Jo, Jahvé, en sóc el guardiá;

jo la regó a tota hora

per tal que no caiguin ses miles.

Nit i dia jo la guardo.

*No tinc enuig contra ella.

<¿Qui m'hi posará cardons i espines?

Jo els eixiré en guerra,

jo els cremaré ensems

!

5
Si ja no es posen sots ma protecció,

i fan les paus amb mi,

i amb mi fan les paus.

2i.

—

La térra descobrirá. Vegeu Gn.
IV, io ss.; Iob XVI, 19; Ez. XXIV, 7-8;

Apc. VI, 9-iO.

1
.

—

El Leviatan. Aquest mot designa

un serpent gran o dragó; en Job XL,
25, indica el cocodril. El serpent es-

munyedis simbolitza l'Assíria, regada

peí Tigris, de curs rápid; el serpent blin-

cadís, la Caldea, regada per l'Eufrates,

de curs molt sinuós; el «dragó que és

en la mar», l'Egipte, regat peí Nil, que
també s'anomena mar; en altres llocs,

l'Egipte és comparat a un monstre
marí (Inf. LI, 9; Ps. LXXIII, 3, etc.).

Aqüestes tres puixances, principáis ene-

migues del regne teocrátic, simbolitzen

bé tot el món gentil.

2-5.—Com a resultatdels judicis fins

ací descrits, es proposa el cántic de la

vinya d'Israel, ara ja agradable a Déu,
en contrast amb el del cap. V.

2.— La bella vinya. D'acord amb el

Gr., llegim hemed, bellesa, en lloc de

hemer.

4.— No tinc enuig. Gr. i la versió

siríaca diuen «No tinc muralla».

5.— Déu no destruirá els enemics de

la seva vinya (els cardons i les espines)

si es converteixen a ell.
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Salvació final d'Israel

6 Temps a venir, Jacob posará arrels,

Israel florirá i traurá plancons

i omplirá el món deis seus fruits.

7 ¿És que Jahvé l'ha ferit com ferí els qui el ferien,

l'ha occit com Ell occí els qui l'occien ?

8 Amb l'expulsió, amb l'exili, l'ha punit,

l'ha escombrat amb el seu buf impetuós,

tal com el vent de Llevant.

9 Així fou expiat el crim de Jacob

i heus ací el fruit del perdó del seu pecat

:

torna totes les pedrés de l'altar

com a bocins de cale esmicolada,

i les ásseres i les esteles del sol no s'alcaran més

!

La fortalesa dels inics, arruinada

10 Cert, la ciutat forta ha esdevingut solitud,

un sojorn abandonat,

desemparat com un desert.

Allí pasturen els vedells,

allí s'ajacen, allí esbroten les branques.

n Quan les branques són seques, les trenquen,

dones vénen i hi calen foc.

6.— Omplirá el món dels seus fruits. Is-

rael será «la riquesa de les nacions»

(Rm. XI, 11), la soca de l'Església de

Crist, que produirá membres, o fruits,

en tots els pobles de la térra.

7.—Els qui Toccien. Seguint el Gr. i

el paraHelisme, rectifiquem el participi

passiu harugau de l'hebr., per l'actiu

horegau. Déu no castigará el poblé ele-

git com castigava els seus enemics, co
és amb plagues mortals.

8.—Amb l'expulsió. Traduím seguint

la interpretació d'aquest passatge ben
difícil donada per Condamin.

9.—Les ásseres. Els simulacres sagrats

erigits en honor d'Astarté. El principal

fruit de la penitencia del poblé jueu será

la destrucció dels cuites idolátrics.

10.—La ciutat forta. Probablement,
la ciutat de vanitat de XXIV, 10-12, ca-

pital ideal del món corromput. D'altres,

com Knabenbauer, creuen que es tracta

de la mateixa Jerusalem, que ha d'ésser

destruida abans de rebutjar la idolatría.
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Cert, és un poblé sense enteniment

per aixó el que l'ha fet no té pietat d'ell,

el que l'ha format no el planyerá.

Futura prosperitat del regne teocrátic

12
1 aixó s'esdevindrá aquell dia,

que Jahvé plegará la collita

des de la llera del Riu

fins al Torrent de l'Egipte.

I vosaltres sereu collits d'un en un,

filis d'Israel.

13
1 encara s'esdevindrá aquell dia

que es fará retrunyir la gran trompeta.

I vindran els qui estaven perduts en la térra d'Assur,

i els dispersáis en la térra d'Egipte,

i adoraran Jahvé

en la Muntanya santa, a Jerusalem.

V. ORACLES
DEL TEMPS DE LA INVASIÓ DELS ASS1RIS

(XXVIII, i- XXXIII, 24)

Contra Samaría

(C. XXVIII.) 1 Ai de la corona de supérbia deis embriacs d'Efraim,

de la flor marcida del seu bell agencament,

12.—El Riu és el Eufrates; el Torrent
de l'Egipte és el Rhinocolur deis grecs,

avui Uadi-el-Arich, en la frontera de la

Palestina amb l'Egipte. És l'extensió

que havia de teñir el reialme jueu segons
Gn. XV, 18 i que tingué, en efecte, en
temps de Salomó (II Par. IX, 26; I Rg.
VIII, 65).
XXVIII. — Aquesta secció conté una

serie d'oracles sobre el poblé jueu. Sota

el regnat d'Ezequias, lluitava per espol-

sar-se el vassallatge envers els assiris

contret per Acaz, pero en lloc de cercar

l'ajut de Jahvé, es refiava de l'alianca

amb l'Egipte. D'ací vénen les cinc ma-
lediccions amb qué comencen quasi

tots aquests capítols.

1. — Corona de supérbia. Nom que
dóna a la ciutatde Samaría, perqué está

bastida sobre una altura voltada d'una
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sobre els cims de la valí fértil

deis estordits peí vi

!

2 Heus ací que Jahvé té un home fort i puixant;

com torb de calamarsa, com huracá destructor,

com devessall d'aigües fortes que inunden,

ell tira amb furia per térra.

3 Amb els peus será calcigada

la corona de supérbia deis embriacs d'Efraim

!

4
I la flor marcida del seu bell agencament

sobre els cims de la valí fértil

será com la figa-flor abans de Testiu,

que aquell qui se n'adona

la culi i l'engoleix.

Prometerá de salvació

5 En aquell dia, Jahvé deis exércits

esdevindrá corona brillant,

diadema de bellesa per a la resta del seu poblé.

6 Esperit de justicia per al qui seu per a justicia,

forca per ais qui rebaten Tenerme fins a les portes.

Contra els sacerdots i els falsos profetes

7 Pero ells també trampelen del vi, vacilien de begudes fortes,

sacerdot i profeta tentinegen de beure,

están amarats de vi, desesmats pels beuratges,

torbats en llurs visions, vacillants en llurs judicis.

8 Totes les taules són plenes d'immundícia i de vómit,

ja no hi queda lloc

!

corona de pujols. — Els embriacs aVE- <>.—La resta del seu poblé. La que
fraim. Els princeps disbauxosos del román sempre en tots els desastres del

regne separat.— La valí fértil. Laque poblé jueu : és, dones, un passatge

rodeja l'antiga capital d'Efraim. messiánic.
2.

—

Un home fort i puixant. El reí 6.

—

Fins a les portes. Fins a llur ter-

d'Assíria. ritori.
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Contra els qjji escarneixen

9
¿ A qui ensenyará la saviesa,

a qui vol fer entendre la doctrina ?

¿A infants tot just desmamats,

que acaben de deixar la mamella?
10 Puix que sau lasau, sau lasau,

qau laqau, qau laqau,

%er xam, ^er xam.
11 Cert, és estrafent una llengua estranya

que hom parlará a aquest poblé

!

12 Hom li havia dit : Ve't ací el repós,

deixeu reposar el cansat,

ve't ací el refrigeri

!

Pero no han volgut sentir-ho

!

13 La paraula de Jahvé será, dones, per a ells

:

sau lasau, sau lasau,

qau laqau, qau laqau,

^er xam, %er xam

per tal que caminin i caiguin d'esquena,

i es rompin i siguin agafats en el llac

!

11, I Cor. xiv, 21

.

9. — Paraules posades en boca d'a-

quests embriacs que fan avinent a Jahvé
que són homes iHustres i no criatures,

perqué els ensenyi la saviesa.

10. — Sau lasau, sau lasau... Mots
sobre el sentit deis quals hi ha hagut una
gran discrepancia entre els traductors.

L'opinió més seguida entre els actuáis

exegetes és que aquest mots, repetits en

membres assonantats, no ofereixen un
sentit determinat i precís, sinó que més
aviat constitueixen un joc de mots de

carácter búrlese, amb sons durs i difí-

cils de pronunciar, amb qué hom es mo-
fava de les prédiques deis profetes.

Relacioni's aquest verset amb els 9 i 11.

11.—Qo és, serán estrangers qui li

faran la Uei. AHusió a la futura inva-

sió assíria.

12.—Prometences que Déu havia fet

a Judá, i que ell ha menyspreat.

13.—Sau lasau... Jahvé, irritat con-

tra els que es mofaven del profeta, els

deixará en la duresa de llur cor, i així

els advertiments del profeta els esdevin-

dran una cangó irónica en el dia de llur

caiguda.

Per tal que caminin... Poc temps
després, Sennaquerib envaí Judá, s'apo-

derá de la major part de les ciutats

i se'n dugué més de cent mil captius.

II Rg. XVIII, 13.
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Caurá tot puntal que no siguí Jahve

14 Escolteu, dones, la paraula de Jahvé, trufaires,

senyors d'aquest poblé que és a Jerusalem

!

15 Dieu : Hem fet un pacte amb la mort,

un conveni amb el llimb

;

el flagell desfermat passará sense tocar-nos,

ens hem fet un recés de la mentida,

un refugi de la perfidia.

16 Per aixó el Senyor Jahvé diu així

:

Per fonament a Sion he posat una pedra,

una pedra provada,

pedra angular, de gran preu,

sólidament establerta,

qui s'hi refermará no trontollará.

17
1 faré de la justicia una regla,

i de la dretura un nivell.

El calabruix s'endurá el recés de la mentida,

contra el refugi es desfermaran les ones.

18 El vostre pacte amb la mort será destruít,

el vostre conveni amb el llimb, anuHat.

Quan passará el flagell desfet, us esclafará,

19 cada cop que passará, us agafará!

L'OBRA DE LA IRA DE JaHVE

Cada matí passará, de dia i de nit.

Només l'espant us fará de llicó.

20 Perqué el Hit será massa curt per ajaure-s'hi,

16, Ps. cxvii, 22; Mt. xxi, 42; Act. iv, nj Rom. ix, 35; I Ptr. 11, 6.

15.— Un pacte amb la mort. Expressió del fonament de tot edifici important,

proverbial per a designar una seguretat que es posava a l'angle de dos murs.
absoluta contra tots els mals. Ací;és al- Es un text messiánic : vegeu Rom. IX,
ludida l'alianca amb YEgipte.—El flagell 33; I Ptr. I, 4-7.

desfermat. El cástig anunciat per Isaías. 19.—AHusió a les repetides invasions

16.—Pedra angular. La gran pedra assíries.
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i el cobrellit massa estret per embolicar-s'hi.

21 Car Jahvé s'al^ará com al mont Peraixim,

s'estremirá de cólera, com a la valí de Gabaon,

per a acomplir la seva obra, la seva obra estranya,

per a fer el seu treball, el seu treball inaudit.

22 Ara, dones, no us trufeu més,

que no s'estrenyin més els vostres vineles,

car destrucció és decretada per a tota la térra,

jo ho he sentit del Senyor Jahvé deis exércits

!

La pietat dins el cástig

23 Pareu l'orella, escolteu ma veu,

feu atenció, escolteu ma paraula.

24
¿ El pagés, per sembrar, treballa tothora,

solea i eixarcola el seu camp ?

25 Després d'haver esplanat la sobrefac,

¿no sembra el niell, no escampa el comí,

no hi tira el forment i Pordi

i Pespelta sobre les vores?

26 És el seu Déu qui Pinstrueix

i li ensenya aqüestes regles.

27 El niell no es xafa pas sota la trilla,

ni roda de carro no passa sobre el comí,

ans el niell és batut amb un bastó

i el comi amb una vara.

28 Es trilla el blat,

pero no se'l bat tothora

;

21, II Sm. v, 20; I Par. xiv. 11; los. x, 10.

21. — Mont Peraixim. AHudeix la no duren sempre, ans són per a prepa-

victória obtinguda per David sobre els rar la sembra.

seus enemics, relatada en II Sam. V, 35.

—

Elforment i Tordi. Corregim el

20.— Com a la valí de Gabaon. La vic- text hebreu en harmonía amb la lligó del

tóriamés famosa de Josué. Vegeu los. grec. — L'espelta sobre les vores. Tot
X, 10. voltant del camp de blat sembraven una

23-29.—En forma de parábola ense- planta més ordinária que li servia de

nya al poblé la finalitat redemptora del defensa. Vg. tradueix en lloc d'espelta

cástig: les feines que castiguen el camp «uicia», la ve$a.
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s'hi fa passar la roda del carro

i se l'esgrana, sense xafar-lo.

29 També aixó ve de Jahvé deis exércits :

EU té consells admirables, una alta saviesa.

Setge d'Ariel

(C. XXIX.) x Ai d'Ariel, ai d'Ariel,

ciutat que assetjá David;

afegiu un any a un altre,

que es clogui el cicle de les festes.

2
I jo posaré Ariel en angoixa,

i será desolada i trista.

Tu serás per a mi un ver Ariel

;

3 com David, jo t'assetjaré;

et voltaré d'una circumvaHació,

alearé contra tu baluards.

4 Tu serás abatuda, ta veu pujará de térra,

tos accents sufocats eixiran de la pols;

ta veu sortirá de térra com la d'un espectre

i ta paraula mormolará des de la pols.

La deslliuranca inesperada

5
1 la turba deis teus enemics será com pols fina,

la multitud deis tirans com el boíl que vola.

I s'esdevindrá que tot d'una

6 per Jahvé deis exércits serás visitada

29.—Déu castiga amb saviesa, per
tal de purificar.

1.—Ariel. Nom simbólic que es dona
a Jerusalem. Sembla que la significado

figurada d'aquest mot és el d'«altar

d'holocaustos per a Déu».

—

Ciutat que

assetjá David. Vegeu II Reg. V, 6-8.—
Afegiu un any a un altre... Després del

tomb d'un any, Jerusalem será assetja-

da per un exércit enemic.
2.— Tu serás. Adhuc enmig de la gran

angoixa, Jerusalem será encara Ariel

per a Jahvé, que no permetrá que mo-
rí. Vegeu el sentit de la paraula Ariel,

explicat en la nota al v. 1

.

4.—Com la d'un espectre. Era créenla

popular que els morts des de sota térra

es planyien amb gemecs febles.

5-6.—Amb aquesta rapidesa fou ani-

hilat l'exércit de Sennaquerib: vegeu

Inf. XXXVII, 36.

6. — Serás visitada. Amb visitació de
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amb tro i estrépit, soroll gran,

amb torb i tempesta i flama d'un foc devorant.

I será com un somni, visió de la nit,

la munió de nacions que combatran Ariel,

els qui lluitaran contra ella i sos baluards i l'estrenyaran de prop.

I será com qui somia que té fam, que sembla que mengi,

pero quan es desperta, té el ventrell buit;

o qui somia que té set, que sembla que begui,

pero quan desperta, está extenuat, sedejant.

Aixi será la munió de totes les gents

que combatran la muntanya de Sion.

ENCEGAMENT DhL POBLE

9 Atureu-vos i meravelleu-vos,

enlluerneu-vos i encegueu-vos.

Embriagueu-vos, pero no de vi,

tentinegeu, pero no d'embriaguesa

!

10 Car Jahvé ha escampat sobre vosaltres

un esperit de sopitesa
;

ell ha tancat els vostres ulls, profetes,

ell ha velat els vostres caps, vidents.

11
1 tota revelació ha esdevingut per a vosaltres com les paraules

d'un llibre segellat,que si el donen a un que sap de llegir i li diuen:

Llegeix aixó, ell respondrá: No puc, perqué está segellat. 12
1 si

donen el llibre al que no sap de llegir i li diuen : Llegeix aixó, ell

respondrá: No sé de llegir.

salut. El tro, estrépit, etc. son acompa- ais seus presagis, el profeta, en forma
nyants acostumats de les teofanies. Ve- imperativa, els anuncia que els vindrá

geu Sup. V, 25; XIII, 9; Ps. XVII, 95; l'encegament i el tentineig, pero no a

Mich. I, 3; Hab. III, 6, etc. causa del vi, sinó de la terrible aflicció

7.—L'amenaca sobre Ariel s'esvairá que els colpirá, única que pot alligonar-

com un somni. los efica^ment.

8. — Com el somni d'un afamat o 10.—L'obduració amb qué senten les

d'un assedegat, s'esvairá també l'espe- prediccions del profeta es convertirá,

ranea deis seus enemics. augmentada, en un cástig de Déu.

9.—Davant la incredulitat del poblé
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13
1 diu el Senyor : Puix que aquest poblé s'acosta a mi només

de boca i m'honra amb els llavis, mentre el seu cor és lluny de mi

;

puix que la seva temor envers mi no és sinó un precepte huma,

aprés de memoria, 14 dones heus ací que jo desvetllaré de bell nou

l'admiració d'aquest poblé amb un prodigi gran i espalmador, car

es perdrá la saviesa deis seus savis i la inteHigéncia deis seus intelli-

gents será confosa.

La política antiteocrática

15 Ai deis qui amaguen a Jahvé llurs projectes

i llurs obres es fan en les tenebres,

d'aquells qui diuen : Qui ens veu ?

i qui ens coneix?

16 Oh perversitat! ¿L'oller será tractat com l'argila?

L'obra diu de l'obrer : No m'ha pas fet

!

El vas diu de l'oller : No hi entén res !

La salvació dels justos d'Israel

17
Sí, encara un xic de temps,

i el Liban será trasmudat en verger

i el verger será tingut per boscúria.

18 En aquell dia, els sords oirán les paraules del llibre,

sense ombra i sense tenebres els ulls dels cees hi veuran.

19 Els humils s'alegraran més i més en Jahvé

i els més pobres exultaran en el Sant d'Israel

.

13, Mt. xv, 8; Me. vn. 6. — 14, Abd. i, 8; I Cor. i, 19. — 15, Eccli. xxm, 2j.

la llum de Déu i els denuncia com an-

j}. — Un precepte huma. Les refor- titeocrátics.

mes, imposades obligatóriament, del 16. — L'argila són els princeps de

sant rei Ezequias (I Rg. XVIII, 3-7), Judá; l'oller és Jahvé.
després de la prevaricació del rei Acaz, 17. — El Liban, muntanya boscosa,

eren seguides del poblé només externa- esdevindrá un verger, terreny de con-

ment i per temor ais cástigs dels ho- reu; i viceversa, el verger, una boscú-

mes. ria. Canvi total que expressa el que
15.

—

Llurs projectes. Els que els diri- tindrá lloc en el poblé jueu, per tal de
gents d'Israel forjaven d'amagat sobre regenerar-lo.

1'alianc.a amb l'Egipte per a resistir con- 18.—Canvi semblant que s'efectuará

tra l'Assíria. El profeta els coneix a en les ánimes.



232 ISAIAS -XXIX, 20-XXX, 2

Car el tira ja no és, el trufaire ja és mort

;

anorreats están els qui vetllen a fer mal,

els qui per un sol mot alcen acusado,

els qui posen paranys al qui els judica a la porta,

i per un no-res priven del dret el just.

22 Heus ací, dones, el que diu Jahvé

a la Casa de Jacob,

Eli, que redimí Abraam

:

D'ara més Jacob no será confós,

d'ara més el seu rostre ja no empaHidirá.

23 Quan els seus filis veuran la meva obra enmig d'ells,

santificaran el meu nom.

Santificaran el Sant de Jacob

temerán el Déu d'Israel.

24 Els esperits errats aprendran saviesa

i els qui murmuraven rebran instrucció.

Contra l'alianca

(C. XXX.) *Ai deis filis rebels, diu Jahvé,

que forgen projectes sense mi,

que fan pactes contraris al meu esperit

acumulant pecat sobre pecat

!

2 Baixen peí camí de l'Egipte

sense haver consultat ma boca,

per armar-se amb la forca del Faraó

i abrigar-se a l'ombra de l'Egipte.

21.—A la porta. Els judicis es feien

habitualment en les portes de les ciutats.

22.—Redimí Abraam. Fent-lo sortir

de la Mesopotámia, on perillava de tor-

nar-se idólatra ; així mateix Jahvé arren-

Glorificació del nom de Jahvé

EGIPCIA

cara els filis del perill de l'apostasia.

—

No será confós. Per la prevaricació deis

seus filis.

2 .
—Sense haver consultat ma boca. Els

meus profetes.
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Vanitat de l'ajut egipci

3 L/ajut del Faraó se us tornará una vergonya;

l'abric a l'ombra d'Egipte, un oprobi.

4 Car bé que els seus princeps siguin a Soan

i els seus missatges vagin fins a Hanés,

5 tothom está decebut d'aquest poblé inútil,

sense socors, sense profit,

que no serveix sinó per a vergonya i confusió.

Oracle de les bésties

6 Oracle sobre les bésties del Migdia.

A través d'una térra de destret i d'angoixa,

d'on surten el Ileo i la lleona,

la vibra i el dragó volant,

porten llurs riqueses sobre el dors deis ases

i llurs tresors sobre geps de camells

envers un poblé inútil.

7 L'auxili de l'Egipte és vanitat, no-res,

per aixó jo l'anomeno : L'Egipte és una indolencia

!

L'OBSTINACIÓ DEL POBLE

8 Vés ara, escriu aixó en una taulella,

inscriu-ho en un llibre,

per tal que sigui en els jorns a venir

un testimoniatge perpetu.

9 Car aquest poblé és rebel,

son filis mentiders,

filis que no volgueren sentir

6.

—

Bésties del Migdia. Probablement
és allusió a l'hipopótam que es troba al

Nil (cf. Job, XL, 15) i que aquí simbo-
lizaría l'Egipte.

—

Terra de destret i d'an-

goixa. El desert situat al migdia de la

Palestina, que calia travessar per anar a

l'Egipte (Dt. VIII, 15). Estava poblat

d'animals perillosos.

—

El dragó volant.

Vegeu XIV, 29.

—

Porten llurs riqueses.

Els ambaixadors jueus portaven rics

presents per guanyar el cor del Fa-
raó.
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la llei de Jahvé.
10

Ells diuen ais vidents : No vegeu;

ais profetes : No ens profetitzeu cástigs,

digueu-nos coses plaents,

profetitzeu-nos illusions

!

u Retireu-vos del camí,

aparteu-vos del sender,

cesseu de posar-nos davant deis ulls

el Sant d'Israel.

ESFONDRAMENT DE L'ESPERANCA

12 Per aixó diu així el Sant d'Israel:

Perqué heu refusat aquesta paraula,

confiant en la violencia i la maldat

i us heu refermat en aixó;

13 dones bé, vegeu qué será per a vosaltres

el vostre pecat

:

com un pany de paret clivellada

en desplom sobre un mur elevat,

que sobtosament, tot d'una,

en ve l'esfondrament,

14 com un vas de terrissa que és romput

i esmicat sense condol,

talment que entre els testos no hi ha una cassoleta

per treure foc del braser,

per poar aigua de la cisterna.

La FUGIDA

15 Car ve't ací el que diu el Senyor Jahvé,

el Sant d'Israel

:

Per la conversió i la pau sereu salvats,

12.

—

Confiant en la violencia i la mal- Faraó; amb la maldat de la política hu-

dat. Per la violencia, arrencaven del mana, contraria a l'esperit teocrátic, es-

poble les riqueses per a obsequiar el peraven d'alliberar la nació santa.
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la quietud i la confianca serán la vostra forga.

I vosaltres no ho heu volgut sentir,

16 heu dit : «No !

Ans fugirem sobre cavalls.»

I bé : vosaltres fugireu.

«Muntarem damunt de corsers rápids.»

Més rápids serán els qui us perseguirán.

17 Mil homes a l'amenaca d'un sol,

tots vosaltres a la de cinc, fugireu,

puix que no sereu sinó una resta

com un mástil al cim d'una muntanya,

una senyera sobre una comella.

La pietat de Jahvé

18 Per aixó Jahvé es deleix per tenir-vos pietat,

per aixó s'alca per fer-vos misericordia.

Car Jahvé és un Déu de justicia,

benaurats tots els qui esperen en ell

!

19
Sí, poblé de Sion, que habites a Jerusalem,

tu no plorarás més.

Ell et tindrá pietat; en sentir la veu deis teus laments,

ell tot seguit t'escoltará.

Després del cástig, la dretura

20 Quan el Senyor t'haurá donat

el pa de l'angoixa i l'aigua del destret,

els qui t'alliconen ja no serán escondits,

ans els teus ulls veuran tos alliconadors.

21 Tes orelles sentirán la paraula deis qui et dirigeixen

:

17.

—

Mil homes. Vegeu Lv. XXVI, destret. Símbols bíblics deis grans so-

8; Dt. XXXII, 30; los. XXIII, 10.— friments: I Rg. XXII, 27; II Par. XVIII,
Les dues comparances fináis indiquen 26.

que la desfeta del poblé jueu será alhora 21 .

—

Deis qui et dirigeixen. Traduím
horrenda i visible per tothom. el text hebreu rectificant lleument la

20.

—

El pa de Vangoixa i l'aigua del seva grafía, seguint eminents exegetes.

l6 -ANTIC TESTAMENT, VIII
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Heus ací el camí, seguiu-lo,

quan us desviareu a la dreta o a l'esquerra.

22 Trobareu impur l'argent que cobreix vostres ídols,

l'or que decora vostres imatges

;

els dejectareu com un objecte immund

i els direu : Lluny d'ací

!

HOM FRUIRÁ DELS FRUITS DE LA TERRA

23
1 et donará la pluja per a la llavor

que haurás sembrat en térra

;

i el pa que fruitará la térra

será saborós i abundant.

El teu bestiar, aquell dia,

peixará en pasturatges grassos.

24
1 els bous i els ases

que treballen la térra

menjaran un forratge salat

ventat a pala i a cedás.

Abundancia d'aigua i de llum

25
1 sobre tota muntanya alta

i sobre tot coll elevat

hi haurá rierols i corrents d'aigua

el dia del gran occiment,

quan s'enfonsaran les torres.

26
1 la lluna brillará com el sol

i el sol brillará set cops més,

22.—Els ídols solien ésser de fusta o

de metall vil, pero hom els recobria

d'or o d'argent.

23.—Vegeu les antigües prediccions

que prometien els béns de la térra, si el

poblé complia el pacte de Jahvé : Lv.

XXVI, 3 ss.; Dt. XXVII, 8 ss.

24.—Un forratge salat. Aquests ani-

máis són molt golosos de la sal.

25. — Adhuc els cims de les mun-

tanyes serán regats per rierols, una de

les característiques de l'Era messiánica:

vegeu Ez. XLVII, 1 ss.; Ioel III, 18.-
Quan s'enfornaran les torres. Símbols de

la impietat soberguejant, que es creu

segura contra els cástigs de Déu.
26.

—

Set cops més. El nombre de la

perfecció. El profeta remunta la seva

visió fins a la transformació del món en

el seu acabament.
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com la llum de set dies,

el dia que Jahvé pellará

la ferida del seu poblé

i guarirá els verdancs deis seus cops.

El judici de les nacions

27 Heus ací el nom de Jahvé que ve de lluny

amb ira ardent i feixuga,

els seus llavis respiren la furor,

sa llengua és un foc devorador.

28 Son alé, com torrent desbordat

que cobreix fins a coll.

Per garbellar les nacions amb garbell destructor

i posar un íre d'esglai a les maixelles deis pobles

!

29 Vosaltres fareu sentir els vostres cants

com una nit de festa,

amb l'alegria al cor,

com una marxa al so de les flautes,

per anar a la muntanya de Jahvé,

a la Roca d'Israel.

CÁSTIG DE L'ASSÍRIA

30
1 Jahvé fará retrunyir sa veu de majestat

i mostrará el seu brac, amena^ant

amb una cólera ardent i la flama d'un foc devorant,

en la tempesta, l'aiguat i la pedra.

31 Car Assur tremerá a la veu de Jahvé,

será batut amb la verga.

32 Cada cop del bastó venjador será dat,

27. — El nom de Jahvé. Jahvé ma-
teix.

29.

—

Com una nit de festa. AHusió a

la nit de la primera Pasqua (Ex. XII, 6,

8, 42), quan els jueus festivaren llur

alliberament del jou egipci.—Com una

marxa al so de lesflautes. AHusió a aques-

ta mena de marxes que es feien en les

processons religioses : II Sm. VI, 5 ;

Ps. XLI, 5; CXXI, t ss.

3 1 . —Será batut. Corregim la grafía

taqué, «batra», per tuque, «será batut».
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quan Jahvé el fará caure sobre ell

al so deis tamborins, les arpes i les danses.

88 Cert, un Tófet és preparat des de llarg temps,

amanit també per a Mélec.

Una pira s'ha fet, pregona i ampia,

no hi manquen la palla ni la fusta.

L/alé de Jahvé com un torrent de sofre

és qui l'ablama.

Inutilitat de l'alianza, amb l'Egipte

(C. XXXI.) 1 Ai deis qui baixen a l'Egipte en cerca d'ajut

i confien en els cavalls,

i posen l'esperanca en els carros, per nombrosos,

i en els cavallers, per valents,

i no esguarden el Sant d'Israel

ni cerquen Jahvé

!

2 Tanmateix, ell és savi i fará venir el mal,

no retirará pas ses paraules.

S'alcará contra la casa deis perversos

i contra l'ajut del qui comet la iniquitat.

3 Home, i no pas Déu, és l'egipci,

els seus cavalls són carn, i no esperit.

Quan Jahvé estendrá la seva má,

l'ajudador ensopegará i l'ajudat caurá

i tots alhora deperiran

!

Només Jahvé pot salvar el seu poblé

4 Car ve't ací el que m'ha dit Jahvé

:

Com el lleó que braola,

33.

—

Un Tófet. Altar sifuat a la valí la qual mancava completament Judá.
d'Hinnom, en el qual els jueus crema- 2.

—

Ses paraules. Les seves condem-
ven els seus infants en honor de Mélec, nacions i amenaces contra l'alianca amb
déu deis ammonites. l'Egipte. — La cara deis perversos. Els

1. — L'Egipte era famós aleshores mals consellers del poblé, que el duien

per la seva cavalleria de guerra, de per camins torts.
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com el cadell de lleó sobre sa presa,

si contra ell s'aplega

tota la colla de pastors,

no s'esglaiará per llurs crits

ni s'immutará per llur nombre,

talment Jahvé deis exércits baixará a lluitar

per la muntanya de Sion i per la seva comella.

5 Com els ocells que volen,

talment Jahvé deis exércits protegirá Jerusalem

;

protegirá, salvará, planyerá, deslliurará

!

6 Torneu a Aquell de qui us separa un abisme,

filis d'Israel!

Derrota de l'Assíria

7 Tan cert, en aquell dia tothom llangará

els seus ídols d'argent i els seus ídols d'or

que vosaltres us fabricáreu

amb les vostres mans pecadores

!

8 Assur caurá sota un glavi, no pas d'home,

colpit per una espasa, no pas de mortal.

Ell emprendrá la fuita davant del glavi

i els seus braus minyons serán asservits !

9
I la seva fortalesa defallirá d'espant,

sos cabdills aterrits desertaran de sa senyera,

diu Jahvé que té el seu foc a Sion

i el seu forn a Jerusalem.

El regnat de la justícia

(C. XXXII.) x Heus aqui que un rei regnará segons justícia

i princeps presidirán amb dretura.

8, II Rg. xix, 35.

8.—Será el mateix Jahvé qui colpirá 1.

—

Un rei. Sens dubte Ezequias, rei

Assur. piados i just, que regná després de la

9.—La seva fortalesa. El seu rei.— desfeta deis assiris. Pero el compliment
El seu foc... i el seu forn. L'altar deis perfecte d'aquesta profecia no s'esde-

sacrificis i el seu braser. vingué fins a l'Era messiánica.
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2 Será cadascun com un recés contra el vent,

i un refugi contra la tempesta,

com un reguero d'aigua damunt un sol ressec,

com l'ombra d'una gran roca damunt una térra cremant.

3 Els ulls deis qui hi veuen no serán mai més cees,

les orelles deis qui hi senten estaran atentes

;

4
el cor deis estults entendrá la saviesa

i la llengua deis balbuces parlará ciar i seguit,

5 no és dará més a l'insensat el dictat de noble,

i al murri no se li dirá més magnánim.

El regnat de la follia

6 Car l'insensat diu bogeries,

son cor maquina la iniquitat,

per tal de fer la impietat,

dir falsedats contra Jahvé,

deixar el famolenc amb sa fam,

privar de beure el qui té set.

7 Els fraus del murri són malvats,

ell forja plans perversos,

per composar els humils amb mentides,

i el pobre quan parla segons justicia.

8 Pero el noble concep designis nobles

i persevera en les seves nobleses.

A LES DONES PRESUMPTUOSES

9 Dones presumptuoses, alceu-vos,

escolteu la meva veu,

donzelles massa confiades,

oiu la meva paraula

!

3.—Cessará l'encegament i l'obdura- 4.—La llengua deis balbufos. Deis qui

ció amb qué fou castigada la increduli- tenien la llengua impedida per a dir les

tat del poblé. Vegeu VI, 10 i XXIX, 10. veritats d'ordre religiós i moral.
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[0 D'ací a un any i pocs dies,

tremolareu, oh confiades,

car no hi haurá més veremes,

la collita no es fará pas

!

^Tremoleu, oh descuroses,

extremiu-vos, oh confiades,

despulleu-vos, descobriu-vos,

cenyiu els vostres lloms !

Els estralls de la invasió

12 Hom es colpeja la sina

per plorar els camps magnífics

i les vinyes fértils.

13 Sobre la térra del meu poblé

creixen cardons i espines,

i fins en totes les cases de plaer

de la ciutat joiosa.

14 Perqué els palaus están deserts,

la ciutat renouera és abandonada.

El puig i la torre de guarda són devastáis,

mudats per sempre en cavernes,

lloc de folgan^a per ais ases

i de pasturatge per ais ramats.

Després, el regnat de la pau

15 Fins que sigui escampat sobre nosaltres

un esperit de les altures,

10.—Tomant a l'época de les grans puig i la torre. El puig, en el text hebreu
afliccions, el profeta anuncia que no hi «Ofel», era la comella que formava el

haurá collites, perqué Tenerme ho as- prolongament del mont Mória al sud-

solará tot. est de Jerusalem.
11. — Despulleu-vos. Traieu-vos els 15.—Aquesta efusió de Tesperit de

vestits frívols i vestiu-vos de peniténcia. les altures, portadora de vida i de pau,

1 3 .
—Les cases de plaer. Les magnífi- és assenyalada en altres llocs com a pró-

ques cases de camp construides ais pia deis temps messiánics: Ez. XXXVI,
voltants de les principáis ciutats de Judá. 25; Ioel II, 28. Per les transformacions

14.—Devastáis. Rectifiquem la grafía anunciades ais dos darrers versos, ve-

bead per lebaer «ésser devastat». — El geu XXIX, 17.
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i el desert es transformi en verger

i el verger sigui pres per boscúria.

16
1 Pequitat sojornará al desert

i la justicia habitará en el verger.

17 La pau será l'obra de la justicia,

i el fruit de la justicia será el repós,

la confianza per sempre més.
18 El meu poblé habitará en un sojorn de pau,

en morades segures,

en refugis sense neguit.

19
1 la selva caurá sota els cops del calabruix

i la ciutat será ben aplanada.

20 Sortats vosaltres que sembreu vora les aigües

i no lligueu el peu del bou i de Tase.

(C. XXXIII.) 1 Ai de tu, devastador mai devastat,

rapisser mai de ningú rapissat

!

Quan acabarás de devastar, serás devastat

;

quan acabarás de rapissar, serás rapissat

!

2
Jahvé, tingues pietat de nosaltres,

és en Tu que esperem

;

sigues el nostre ajut cada matí,

el nostre socors en temps d'angoixa

!

3A l^esclat del teu tro els pobles fugen,

quan t'alces Tu, les nacions es dispersen.

4Hom recull el boti així com recull la llagosta,

hom s'arrua damunt d'ells com un eixam de llagostes.

16.—Benediccions interiors, corres- gueu... Els orientáis, per estalviar les

ponents a les exteriors ja descrites. pastures, fermaven curt els animáis.

19.—La selva és emblema deis ene- L'abundáncia será tanta que no caldrá

20.

—

Sortats vosaltres... O sigui que gipte, el profeta desgrana la visió de
romandran en terres fértils.

—

No lli- la caiguda de l'Assíria.

La desfeta dels assiris

mies de Déu.
La ciutat. El regne impiadós dels

mundans, hostil a Jahvé.

fer-ho.

XXXIII. — Després d'anunciar els

desastres de Samaria, de Judá i de PE-
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5 Gran és Jahvé, car seu en les altures,

ell omple Sion de dretura i de justicia.

6 La pau d'aqueixos temps será per a Sion

un tresor de felicitat

:

Saviesa, ciencia i temor de Jahvé

serán sa riquesa.

VlOLAClÓ DEL PACTE

7 Heus ací, la gent d'Ariel llancen crits des de fora,

els missatgers de pau ploren amargament.
8 Les cakades son desertes,

no més vianants pels camins

;

ha violat el pacte, ha viltingut les ciutats,

no té per res cap persona

!

9 El país s'ha endolat en sa tristesa,

el Liban s'ha avergonyit i está llanguent,

Saron ha tornat com un desert,

Basan i el Carmel es despullen del mllatge.

Amenaca de Jahvé

10 Ara m'alcaré, diu Jahvé,

ara sorgiré,

ara m'exalcaré.

11 Concebéreu fenc,

parireu palla

;

vostre alé és un foc que us devorará.

j.—La gent d'Ariel. Rectifiquen! la

grafía confosa erelam per arielim, «la

gent d'Ariel».

—

Llancen crits des de fora.

Els legats que tornaven de negociar la

pau amb els assiris ploren a grans crits

públicament davant la magnitud del

desastre que han vist i del que preveuen.

Foren enviats a Sennaquerib per Eze-

quias : vegeu II Rg. XVIII, 13-16.

8.

—

Ha violat el pacte. Els tractes de

pau havien reeixit, pero Sennaquerib
mancá a la paraula.

9.—El Liban, Saron i el Carmel tan-

quen la plana fértil que recorre la riba

de la Mediterránia, des de Jaffa. Basan
és la part septentrional de la Palestina

transjordánica.

11.

—

Concebir eu fenc. Els plans deis

assiris són tant inconsistents com Ther-

ba seca. Per aixó llur resultat és palla.
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12 Els pobles serán reduits a cendres,

com espines capolades

consumides en el foc

!

Terror dels inics; esperanza dels justos

18 Vosaltres que sou lluny, sentiu el que jo faig,

i els qui sou prop, coneixeu la meva puixan^a

!

u Els pecadors a Sion serán espaventats,

una tremolor agafará els inics

:

«
i Qui de nosaltres pot habitar en el foc devorador,

qui de nosaltres pot habitar en les flames eternes ?

»

15 L'home just en sa via i que parla amb dretura,

que avorreix el guany tret per la violencia,

i s'espolsa de les mans un present corruptor,

que es tapa les orelles a les converses de sang

i s'embena els ulls per no veure el mal,

16 aquest habitará en les altures,

fortaleses de roques li serán lloc d'acollenc.a.

El seu pa li será dat,

ses aigües no fallaran mai

!

Jerusalem deslliurada

17 Tos ulls contemplaran el rei en sa bellesa,

i veuran una térra que s'estén molt lluny.

18 Ton cor remembrará aquests jorns de terror.

«On és l'exactor? On és el pesador?

15, Ps. xiv, 2; I Cor. 1, 20.

13. — Jahvé invita tots els pobles a 17.

—

El rei. Ezequias no podia ésser

reconéixer la grandesa de la seva obra. sinó una figura molt imperfecta d'aquest

14.—Efecte terrible del poder de Déu rei excels i universal, que no té plena

en els pecadors de Jerusalem.

—

Elfoc realització sinó en el Messias.

devorador. De la ira de Jahvé, que tan 18.—L'exactor era el funcionan as-

poderosament s'ha manifestat. siri que registrava els tribuís i en con-

15.—Consols dels justos, dels qui trolava el pagament; el pesador era el

hauran complert les condicions impo- que s'assegurava de si Por i l'argent

sades per Jahvé, i recordades ací. lliurat peí vencuts feia el pes exigir.
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¿ qué s'ha fet d'aquell que inspeccionava les torres ?

19
Ja no veurás mai més aquell poblé proca$,

aquell poblé de mots obscurs que no s'entenen gens,

que balbuceja una llengua impossible d'entendre

!

20 Guaita Sion, la ciutat de les nostres festes,

que els teus ulls vegin Jerusalem,

sojorn tranquil, tenda ben ferma,

els espigons de la qual no són per sempre arrencats,

ni cap corda deslligada.

21 Cert, Jahvé és per nosaltres ací en sa majestat,

ell ens és en lloc de rius i d'amples canals,

on no passa cap barca a rems

ni cap potent navili no travessa.

Jahvé, reí

22 Car Jahvé és el nostre jutge,

Jahvé és el nostre sobirá,

Jahvé és el nostre rei,

i ell ens salvará

!

23 Tos cordatges són fluixos, ja no aguanten el mástil,

ni posen teses les veles

:

llavors es partirá un immens botí,

fins els coixos prendran part en el pillatge.

24 Cap habitant no dirá: Estic malalt.

El poblé que hi habita será absolt de pecat.

20. —La ciutat de les nostres festes. A
Jerusalem se celebraven totes les solem-
nitats del cuite de Jahvé.

—

Sojorn tran-

quil, tenda ben ferma. Realització de la

prometencafeta a David: II Sm.VII, 10.

21.—La majestat de Jahvé es mani-
festava al seu poblé sobretot aJerusalem,
pero cal teñir en compte que ens trobem
en plena visió messiánica i que, dones,
el compliment acomplit d'aquestes pro-

fecies no es troba sino en l'Església.

—

Cap barca a rems, cap potent navili. Les
flotes enemigues del reialme de Déu.
23.—Alguns intérprets creuen que

aquesta ñau és Assur desconfit. Creiem
preferible de veure-hi Jerusalem. El

profeta torna a la seva situació aflictiva

del temps de la invasió assíria: tot d'una

el perill desapareix i arriba l'hora de

partir-se el botí.
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VI. JUDICI DE LES NACIONS.

DESLLIURANCA D'ISRAEL

(XXXIV, i-XXXV, 10)

EDOM, SÍMBOL DE LES NACIONS

(C. XXXIV.) 1 Atanseu-vos, nacions, a escoltar;

pobles, pareu atenció

!

Senti la térra i tot alió que l'omple,

el món i tot el que produeix.

2 Car Jahvé está aírat contra totes les gents,

irritat contra tot llur exércit.

Ell les vota al carnatge i les hi lliura

;

3
llurs morts serán gitats insepults

;

llurs cadávers llangaran fetor,

de llur sang regalaran les muntanyes.
4 Tot l'estol del cel es desfará,

els cels es plegaran com un rotlle,

i caurá tot llur exércit

com cauen les fulles de la vinya,

com cauen les de la figuera.

Edom lliurat al carnatge

5 Car mon glavi s'ha embriagat en els cels,

ve't ací que davalía sobre Edom,

XXXIV. — Com a conclusió deis

oracles contra els pobles gentils (capí-

tols XXVIII-XXXII), el profeta resu-

meix en aquests dos capítols (XXXIV i

XXXV) tot el que havia dit abans so-

bre la sort deis bons i la deis inics en
un discurs de carácter escatológic.

4.

—

L'estol del cel. Els estéis. A la fi

del món, tota la creació es dissoldrá

per formar després uns nous cels i una
nova térra. Vegeu loel II, 30 ;

III, 15;

Mt. XXIV, 29.

5
.—El glavi de Jahvé és símbol de la

seva ira; s'ha embriagat perqué els crims

deis homes han encés el seu furor.

Edom era un poblé tradicionalment
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sobre el poblé que he votat a Tanateóla.

6 L'espasa de Jahvé és plena de sang

i coberta de greix,

de sang d'anyells i de bocs,

de greix deis ronyons de moltons.

Car Jahvé fa un sacrifici a Bosra,

un gran carnatge en la térra d'Edom.

7 Amb ells cauen els brúfols

i els bous junt amb els braus.

Llur térra está ebria de sang

i llur pols está amarada de greix.

8 Car és dia de venjanca per a Jahvé,

any de pagament per la causa de Sion.

Edom devastat

9 Els seus torrents es tornaran de betum

i la seva térra de sofre

;

el seu sol será tan ardent

10 de dia com de nit,

mai no s'extingirá,

per sempre pujará sa fumera.

Restará deserta eternament,

persona nada no hi passará mai més.
11 El pelicá i el mussol la posseiran,

l'óliba i el corb hi habitaran.

Talment Jahvé estendrá sobre ella

enemic d'Israel, que havia afligit repe-

tidament (Nm. XX, 15 ss.; Idc. XI, 17;
I Rg. XI, 14; II Rg. VIII, 20; II Par.

XXVIII, 17). Per aixó és singularment
apte per a simbolitzar tots els enemics
del regne de Déu.

6.—Bosra. Una de les ciutats més
importants de la Idumea, al nord de
Petra.

7 .
—Els brúfols i els bous junt amb els

braus. Símbols deis personatges princi-

páis entre els filis d'Edom, així com els

anyells i els bocs del v. anterior ho eren

de la turba vulgar.

8.

—

Dia de venjanga per a Jahvé. Un
any de represálies per la causa de Sion:

Jahvé torna ais idumeus els mals trac-

tes que ells havien donat ais jueus; tal

és el motiu de llur cástig.

9-10.—Imatges tretes deis fenómens
volcánics, per a designar la destrucció

total d'Edom.
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cordill d'esvaiment, nivell de caos.

'Els sátirs hi tindran llur sojorn.'

12 Dirán ais seus princeps princeps sense reialme

i tots els seus prohoms serán no-res.

19 Espines creixeran en sos palaus,

ortigues i cardons en ses fortaleses.

Serán estatge de xacals

i lloc de pastura deis estrucos.

14 Gossos i gats mesquers s'hi trobaran

i els sátirs s'hi aplegaran.

Lilit freqüentará aquests llocs

i hi trobará el seu repós.

15 Allí la serp niara i pondrá,

covará i fará néixer els seus ous.

Allí, tan cert, s'aplegaran els voltors,

tots ells s'hi trobaran.

16 Cerqueu en el Llibre de Jahvé i vegeu,

no n'hi manca ni un.

Car la seva boca ha manat

i el seu alé els ha aplegats.

17
Ell mateix ha tirat la sort per a ells,

sa má els ha repartit la térra a cordill

;

per sempre més la posseiran,

d'edat en edat hi habitaran !

11. — Cordill d'esvaiment, nivell de

caos. El cordill i el nivell, que serveixen

per a construir, ací son instruments de

destrucció. Tota la regió seráreduida a

una gran mola infecta i confusa. — Els

sátirs hi tindran llur sojorn. Manca en

el text hebreu.

14.— Lilit. Probablement, transcrip-

ció hebraica d'una paraula d'origen babi-

lónic designantel diable, que hom solia

representar en forma d'ocell nocturn.

15. — £75 seus ous. Seguint notables

comentaristes, introdui'm una petita cor-

recció en el text hebraic, un xic confús;

substituim beseha «els seus ous», a besila

«en la seva ombra».
16.—El profeta exhorta els jueus que

al dia de l'acompliment d'aquestes coses

repassin aquest llibre perqué vegin que
no ha restat res en térra.

17.—El mateix Déu ha donat la térra

d'Edom ais animáis. El cordill fa allu-

sió al sistema com fou repartida la térra

de promissió ais jueus en la seva entra-

da. Edom és realment des de segles un
país salvatge, abandonat a les feres

;

pero en aquesta profecía és un tipus de

la fi del món.
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Deslliuranca i glória d'Israel

(C. XXXV.) ^'alegrará el desert i la térra árida,

exultará l'estepa

i florirá com el narcís.

2 Florirá i jubilará

en la joia i en els cants de triomf.

La glória del Liban li será dada,

la magnificencia del Carmel i de Saron.

Ells veuran la glória de Jahvé,

la magnificencia del nostre Déu.
3 Enfortiu les mans llanguents,

afermeu els genolls flectívols

!

4 Digueu ais contorbats de cor:

Coratge, no temeu, heus ací el vostre Déu

!

Ve la vindicta, la recompensa de Déu,

Ell mateix us salvará

!

5 Llavors els ulls deis cees es desclouran,

les orelles deis sords s'obriran.

6 Llavors el coix saltará com un cérvol,

la llengua deis muts dirá cants de triomt.

La VIA DEL RETORN DELS EXILIATS

Perqué deus d'aigua brollaran del desert,

i rierols en la solitud.

5, Mt. xi, $

XXXV.—La salvado d'Israel, figura es revestirá de la frondositat d'aquestes

deis bons a la fi del món. El retorn del contrades, les més fértils i beiles de la

captiveri babilónic és el tipus; l'edat Palestina.

d'or messiánica
,

que tindrá el seu 3.—Els jueus sempre ferms en la fe

acompliment després del judici final, han de confortar els febles en l'esperan-

l'antitipus. ca de l'alliberament.

1.— Gran contrast amb la devastado 4. — La recompensa de Déu. Vegeu
de laldumea. Fins el desert florirá.— XXXIV, 8.

Com el narcis. Planta mencionada no- 4-6.—Exterminat el pecat, desaparei-

més ací i a Cant. II, 1. xeran les febleses físiques. N. S. Jesu-

2.—La glória del Liban... ¡a magnifi- crist s'aplicá aquest text, que sois en ell

cencía del Carmel i de Saron. El desert tingué compliment perfet (Mt. XI, 5).
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7 La térra resseca es tornará un estany,

el sol eixut esdevindrá deus d'aigua.

La morada on habitaven xacals,

una verdor de canyes i de jones.

8
1 hi haurá calcades i camins

i será anomenat Via Santa,

cap home immund no hi passará.

I tindran company de cami,

talment que l'ignorant no s'erri.

9 Allí no hi haurá lleó,

cap bestia fera no pujará per ell,

no s'hi trobará pas,

per tal que els redimits caminin.

°I els redimits de Jahvé tornaran

i vindran a Sion amb cants de joia,

goig perpetual será sobre llurs caps

i fruirán el goig i l'alegria;

la tristesa i el lament fugiran.

APÉNDIXS HISTÓRICS

La invasió de Sennaquerib

(C. XXXVI.) J L'any catorzé del regnat d'Ezequias s'esdevin-

gué que Sennaquerib, rei d'Assur, pujá contra totes les ciutats fortes

1, II Rg. xviii, 13; II Par. xxxn, 1; Eccli. xlviii, 20."

9.

—

Els redimits. Del captiveri babi-

lonio, i en el sentit tipie, del captiveri

del pecat.

XXXVI.—Després de les nombroses
aHusions ala invasió deis assiris, mena-
da per Sennaquerib, el profeta n'ajunta

un relat historie, per tal que es vegi el

compliment exacte de les seves predic-

cions; aquest relat coincideix quasi li-

teralment amb el que tenim en II Rg.
XVIII, 13-XX, 19 que, segons llegim

allí mateix, és posterior a aquest.

1 . —Uany catorzé del regnat d'Ezequias.

Es opinió generalment admesa que
aquest fets'esdevingué devers l'any 700,
immediatament després de la malaltia
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de Judá i se n'ensenyorí. 2
1 el rei d'Assur enviá el Rabsaqué, amb

forces respectables, de Laquis a Jerusalem, al rei Ezequias; i s'acam-

pá prop de la canal de la piscina superior, en el camí del camp del

batedor.

3 Llavors Eliacim, fill d'Helcias, prefecte de palau, s'adrecá envers

ell junt amb Sobná, l'escriba, i Joá, fill d'Asaf, el canceller.

4 El Rabsaqué els va dir : Direu a Ezequias : Ve't ací la paraula del

gran rei, del rei d'Assur: ¿Quina confianca és aquesta en qué con-

fies? 5
Jo dic : Paraules a Taire, aquest consell i aquesta forca per

ala guerra! Dones ¿en qui confies per a rebellar-te contra mi?
6 Ve't aci que tu et refies de l'Egipte: has pres per sosteniment

aqueixa canya trencada que es clava i fereix la má de qui s'hi es-

tintola. Tal és Faraó, el rei d'Egipte, per a tots aquells qui es

refien d'ell.
7
I si em déieu : És en Jahvé, el nostre Déu, que

posem la nostra confianza, ¿no és aquell de qui Ezequias ha fet des-

aparéixer els alts llocs i els altars, dient a Judá i a Jerusalem : Us

prosternareu davant d'aquest altar? 8 Ara bé : jo et prego que donis

ostatges al meu senyor, el rei d'Assur, i jo et donaré dos mil ca-

valls, si tu pots presentar cavallers que els cavalquin. 9 ¿Com,

dones, farás girar la cara a un capitá deis més petits servents del

meu senyor, encara que confiís en l'Egipte pels seus carros i pels

seus genets? 10 ¿Ha estat, per cas, sense Jahvé, que jo he envaít

aquesta térra per devastar-la? Jahvé m'ha dit: Envaeix aquesta térra

i devasta-la.

n Llavors Eliacim, Sobná i Joá digueren al Rabsaqué : «Parla ais

teus servents en arameu, puix que l'entenem; i no ens parlis en

llengua jueva, essent tu sentit del poblé que és damunt les muralles.

12 El Rabsaqué respongué : ¿Es que el meu senyor m'ha enviat al

del rei Ezequias que será narrada al cap.

XXXVIII.

—

I se n'ensenyorí. Vegeu-ho
predit per Isaías a VIII, 7-8 i X, 28.

2.

—

Rabsaqué. Títol del general de

l'exércit assiri; significa cap deis ofi-

ciáis. — Laquis. Ciutat déla contrada

meridional de la Judea, prop de la fron-

tera de Filistea, en la via que va d'Eleu-

terópolis a Gaza. Sennaquerib la tenia

assetjada quan enviá els missatgers a

Ezequias.— Canal de la piscina superior.

Vegeu nota a VII, 3.

7.

—

Em déieu. D'acoid amb Gr., lle-

gim el verb en plural.

10.

—

Sense Jahvé. Sense la voluntat

de Jahvé.

17 - ANTIC TESTA MENT, VIII
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teu senyor i a tu, a dir aqüestes paraules? ¿No és a aquests homes

asseguts sobre les muralles, reduits a menjar-se la seva femta i beu-

re's els seus orins junt amb vosaltres?

13
1 el Rabsaqué s'avancá i crida molt fort en llengua jueva, dient

:

Escolteu les paraules del gran rei, del rei d'Assur. 14 Heus ací el que

us diu el rei : Que no us enganyi Ezequias, car no podrá pas deslliu-

rar-vos. 15 Que Ezequias no us faci refiar de Jahvé, dient :
— Cert,

Jahvé ens alliberará : no será lliurada aquesta ciutat en mans del

rei d'Assur. — 16 No us escolteu pas Ezequias, perqué el rei d'As-

sur diu aixi : Feu la pau amb mi i reteu-vos, i cadascú menjará els

fruits de la seva vinya i de la seva figuera, i cadascú beurá l'aigua

de la seva cisterna, 17
fins a tant que jo vingui i us emmeni a una

térra com la vostra, una térra de blat i de vi, una térra de pa i de vi-

nyes. 18 Mireu que no us enganyi Ezequias dient: Jahvé ens deslliu-

rará. ¿Els déus de les nacions han deslliurat cadascun la seva térra

de les mans del rei d'Assur? 19¿On són els déus d'Hamat i d'Arpad?

¿ On són els déus de Sefarfaim? ¿Han deslliurat Samaria de les meves

mans? 20 ¿Quin déu hi ha entre els déus d'aqueixes terres que hagi

deslliurat la seva térra de la meva má, perqué Jahvé deslliuri de la

meva má Jerusalem ?

21 Pero callaren, i no els respongueren res, perqué el rei ho havia

manat aixi, dient : No li respongueu !

22 Llavors Eliacim, fill d'Hel-

cias, prefecte de palau, i Sobná, l'escriba, i Joá, fill d'Asaf, el can-

celler, s'esquincaren els vestits i s'acostaren a Ezequias i li repetiren

les paraules del Rabsaqué.

(C. XXXVII.) 1 S'endevingué, dones, que el rei Ezequias, ha-

vent oit aixó, esquincá les seves vestidures, es revesti d'un cilici i

entrá en el temple de Jahvé. 2
I enviá Eliacim, el prefecte de palau,

Sobná, l'escriba, i els ancians deis sacerdots, revestits de cilicis, a

Isaías, fill d'Amós, el profeta. 3
1 li digueren : Aixi diu Ezequias:

21, II Rg. xviii, 36. — 1, II Rg. xix, 1.

13. — En llengua jueva. Consta que 2-5.—Semblants consultes reíais lle-

els assiris eren molt afectáis a l'estudi gim en II Rg. XXII, 14 i Ir. XXXVI,
3

de les llengües; el Rabsaqué, demés, per fetes a la profetessa Holda i al profeta

rao de les seves funcions oficiáis, en Jeremías.
necessitava un coneixement perfecte. 3.—El part és el símbol bíblic cons-
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Dia d'angoixa, de cástig i d'oprobi és avui, perqué l'infant ha arri-

bat a saó i manca la forca en la partera. 4 Tal vegada Jahvé, ton

Déu, ha sentit les paraules del Rabsaqué, Penviat peí rei d'Assur,

el seu senyor, per a insultar el Déu vivent, i Jahvé, ton Déu, el

castigará per les paraules que ha sentit; eleva, dones, una pregaría

per aquesta resta que encara queda.

5
Els servents del rei Ezequias anaren, dones, a Isaías,

6
i Isaías els

digué : Direu així al vostre senyor : No t'estemordeixis per les pa-

raules que has sentit, amb les quals m'han blasfemat els servents del

rei d'Assur. 7 Ve't ací que jo posaré en ell un esperit tal, que en

saber una certa nova, se'n tornará al seu país, i jo faré que en la

seva térra caigui sota el glavi.

8
I el Rabsaqué se'n torná. I trobá el rei d'Assur assetjant Libna,

puix que ja sabia que s'havia departit de Laquis. 9 Llavors el rei as-

siri hagué esment que Taharcú, rei d'Etiopia, venia contra ell, i per

segona vegada enviá missatgers a Ezequias amb aquesta ordre

:

10
« Així direu a Ezequias, rei de Judá : Que no t'enganyi el teu

Déu, en qui tu confies, dient : Jerusalem no será Uiurada en mans

del rei d'Assur. 11 ¿No has hagut esment de com els reis d'Assur han

assolat tots els paísos, i tu series salvat? 12 ¿Deslliuraren, per cas,

els déus de les nacions que destruíren els meus avantpassats Gozan

i Harán i Resef i els filis d'Edén a Telassar? 13 ¿On són el rei d'Ha-

mat, i el rei d'Arpad, i el rei de la ciutat de Sefarfaím, d'Hena i d'Ivá?

14
1 Ezequias prengué la lletra de má deis missatgers, i després

d'haver-la llegida, la pujá a la casa de Jahvé i l'estengué davant de

Jahvé.
15 Llavors Ezequias pregá Jahvé, dient: 16Jahvé deis exércits,

Déu d'Israel, que tens per soli els querubins, tu ets l'únic Déu sobre

tots els reialmes de la térra, tu feres el cel i la térra.
17 Inclina, oh

Jahvé, la teva orella i escolta : obre, oh Jahvé, els ulls i mira ; es-

colta totes les paraules de Sennaquerib que m'adre^a per insultar el

13, II Rg. xviii, 34; xix, 13.

tant deis grans dolors, agreujats ací per ca». Rei que pertanyia a la dinastia

la feblesa de la partera, que posa en etiópica, molt anomenat tant en les ins-

perill la seva vida. cripcions assíries com en els monuments
9.— Taharcú. Vg. transcriu «Thara- egipcis.
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Déu vivent. 18 Cert, oh Jahvé, els reis d'Assur han destruit totes

les nacions i llurs contrades. 19
1 tiraren llurs déus al foc, perqué no

eren pas déus, sino obra de les mans de 1'home, fusta i pedra, i per

aixó els destruiren. 20 Ara, dones, Jahvé, nostre Déu, deslliura'ns

de les seves mans, per tal que tots els pobles de la térra coneguin

que tu ets Jahvé, l'únic.

21 Llavors Isaías, fill d'Amós, enviá a dir a Ezequias : Jahvé, Déu

d'Israel, diu així : Per la pregária que m'has fet sobre Sennaquerib,

rei d'Assur, 22
ve't ací la senténcia que Jahvé diu contra ell:

Insensatesa del reí d'Assíria

Ella et menysprea, ella es trufa de tu,

la verge, la filia de Sion.

Darrera teu branda el seu cap

la filia de Jerusalem.

23 ¿Qui has insultat i ultratjat?

¿ Contra qui has aixecat la veu

i alcat els teus ulls altivols?

Contra el Sant d'Israel

!

24 Per má d'esclaus has ultratjat el Senyor

i has dit : Amb mos carros nombrosos

jo he pujat fins al cim de les muntanyes,

ais termenals del Liban.

Jo he tallat els cedres sublims

i els xiprers més bells.

Jo he assolit sos darrers cims,

els seus boscos més espessos.

26
Jo he excavat i jo he begut

aigües
c
estrangeres\

Jo he assecat amb la planta deis meus peus

tots els canals de l'Egipte.

24.—Llenguatge altiu que usaven tots 25.

—

Estrangeres. D'acord amb II

els reis d'Assíria, segons les inscripcions Rg. XIX, 24 afegim l'adjectiu a la pa-

que en resten. raula: aigües.
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El reí d'Assíria en les mans de Jahve

¿Per cas no saps que ja fa molt de temps

que he preparat aixó ?

De temps antics jo ho he resolt,

i ara ho acompleixo,

perqué has de convertir les ciutats fortes

en munts de runa.

Llurs habitants estaven sense forca,

espaordits, confosos.

Eren com Therba deis carnps,

la verdesca tendrá,

la molsa que creix a les teulades

cremada peí llevant.

Jo sé quan falces i quan t'asseus,

conec tots els teus passos.

Ta furor contra mi, ta insoléncia,

han pujat fins a mes orelles.

Jo et posaré al ñas la meva anella

i el meu íre ais teus llavis;

i et faré entornar per la via

per la qual has vingut

!

El senyal de la prometerá de Jahvé

I el senyal per a tu, ací el tens:

Aquest any es menjará el que llevará el gra caigut

;

26.

—

De temps antics. Els plans de

Déu són etems, per més que s'executin

en el temps i amb lentitud.

28.-/0 sé quan falces... Per aqüestes

tres accions són signficades totes les

que poden fer els homes.
29.—Jo etposaré al ñas la meva anella.

£0 és, serás domtat com una fera, dig-

ne cástig de qui s'havia al<;at sobre els

homes.

30.—Com a garantía del presagi d'a-

lliberament, en fa un altre que es po-

drá comencar a comprovar ben aviat.

A la tardor anterior no havien pogut
sembrar, perqué el país estava envaít

pels assiris, pero el blatrenadiu, nascut

deis grans caiguts al'atzar en la darrera

collita, bastará per a l'alimentació del

poblé. A la tardor següent tampoc no
podran sembrar, per la mateixa causa,



2 5 6 ISAIAS -XXXVII, 31-38

l'any vinent, el que sortirá sense que hom sembri.

Pero l'any ten;, sembreu i colliu,

planteu vinyes i mengeu-ne el fruit

!

31
1 la resta vivent de la Casa de Judá

revinclará noves arrels ensota

i llevará fruits per dalt.

32 Car una resta eixirá de Jerusalem

i sobrevivents de la muntanya de Sion

:

el zel de Jahvé deis exércits fará aixó

!

El fracás del reí d'Assíria

33Heus ací, dones, el que diu Jahvé sobre el rei d'Assur:

No entrará pas en aquesta ciutat,

no hi tirará ni una sola sageta;

no marxará contra ella armat d'escut,

no la voltará de baluards.

34 Peí camí que el dugué se'n tornará,

no entrará pas en aquesta ciutat, diu Jahvé.
35
Jo defensaré aquesta ciutat i la salvaré

per amor de mi i del meu servent David.

La desfeta dels assiris

36
1 eixí l'ángel de Jahvé i ferí en el camp dels assiris cent vuitanta-

cinc mil homes, i al matí, en despertar-se, ve't ací que tot eren

cossos de morts.

37 Llavors Sennaquerib, rei d'Assur, aixecá el campament i se'n

torna, i morá a Nínive. 38
1 mentre pregava en el temple de Nisroc,

son déu, els seus filis Adramélec i Saréser el feriren amb l'espasa

i fugiren al país d'Ararat. I el seu fill Asarhadon regná al seu lloc.

36, Sup. xxxi, 8; II Rg. xix, 3 j; Tob. 1, 24; Eccli. xlviii, 24; I Mee. vn, 41; II Mee. vm, 19.

pero l'any vinent viuran del que sortirá ciutats de Judá preses pels assiris fruirá

sense que hom sembri. A l'any tercer, de gran abundáncia i felicitat.

ja podran sembrar i collir. 38.

—

Alpaís d'Ararat. Nom amb que
31.—La resta que sobreviurá de les els escriptors sagrats designen Arménia.
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Malaltia i curació d'Ezequias

(C. XXXVIII.) ! En aquell temps, Ezequias caigué malalt de

mort; i el profeta Isaías, fill d'Amós, s'acostá a ell i li digué : Així

diu Jahvé : Posa en ordre la teva casa, perqué has de morir, i no

viurás més. 2
I Ezequias gira el rostre contra la paret i féu a Jahvé

una pregaría: 3
I digué: Oh Jahvé, prec-te que et recordis que

jo he caminat davant tu fidelment i amb cor sencer í que he fet el

que era plaent ais teus ulls. I Ezequias féu un gran plor.
4 Llavors

paraula de Jahvé es féu a Isaías, dient: 5 Vés i digues a Ezequias:

Jahvé, Déu de David, ton pare, diu així : He sentit la teva prega-

ría, he vist les teves llágrimes i ve't ací que jo afegeixo ais teus dies

quinze anys. 6
I jo et deslliuraré de les mans del rei d'Assur i

protegiré aquesta ciutat.
7
I aixó et será senyal de part de Jahvé

que Jahvé fará aixó que ha dit: 8 Ve't ací que jo faig recular l'ombra

de tants graus com ha recorregut el sol sobre el rellotge d'Acaz

:

deu graus. I el sol recula en el rellotge deu graus que ja havia

davallat.

Cántic d'Ezequias

9 Escrit d'Ezequias, rei de Judá, llavors que estigué malalt i es

guarí de la seva malaltia.

1, II Rg. xx, ij II Par. xxxu, 24. — 8, Eccli. XLvtn, 26.

6. — Jo et deslliuraré. Aquest detall

demostra que aquest incident és anterior

a la invasió i desfeta deis assiris, narra-

des abans.

7.—Segons el text paraHel, II Rg.
XX, 8, Ezequias havia demanat aquest

senyal. Knabenbauer creu que el v. 22

d'aquest capítol, on es demana un se-

nyal, pertany a aquest lloc.

8.—El sol. D'acord amb el Gr. i les

traduccions caldaica i siríaca, llegim

el sol en lloc de: en el sol. No cal pen-
sar que el sol retrocedís en el seu rao-

viment aparent ; la reculada de deu
graus de l'ombra podia provenir d'una

forta refracció de la llum causada per

un miraculós canvi de densitat d'una

part de Taire que travessava. Així es

llegeix esdevingut a Metz el 27 de marc,

del 1703. No se sap res del cert d'aquest

rellotge de sol d'Acaz. Creu la majoria

deis intérprets que era un obelisc posat

damunt una escalinata rodona de més
de vint esglaons, de tal construcció i

disposició, que l'ombra de l'obelisc se-

guint-los d'un a un marcava les dife-

rents parts del dia. Tota aquesta rela-

ció és un resum de la que ens dona el

lloc paraHel ja citat.
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PLANY DEL REI DAVANT LA MORT

10
Jo deia: Jo me'n vaig

en el migdia de ma vida.

Al llimb estaré tancat

la resta deis meus anys.

11
Jo deia: Ja no veuré Jahvé

en la térra deis vivents,

no contemplaré més els humans

entre els habitants del món.
12 Aleada és ma morada i duta lluny de mi,

com una tenda de pastor;

com un teixidor, Ell plega el teixit de ma vida,

em separa de la tasca.

Dia i nit Tu em lliures al mal

!

13
Jo crido fins al matí;

talment com un lleó, el mal capola

tots els meus ossos.

14
Jo em planyo com la grúa i l'oreneta,

gemego com la coloma,

aleo els meus ulls amunt

:

Jahvé, que sóc en angoixa, conforta'm

!

Dia i nit Tu em lliures al mal

!

CURACIÓ I ACCIÓ DE GRACIES

15 Qué diria? Ell m'ho ha dit,

Ell ho ha fet.

11.—L'assisténcia al cuite magnífic

del Temple i el tráete amb els amics de

Déu era com una visió de Jahvé, en
comparanza de la vida trista deis habi-

tants del llimb.

—

Del món. Rectifiquen!

la lectura de l'hebr. hédel per héled,

«món».
12.—Les tendes deis pastors es feien

per morar-hi poc temps , sovint una
sola nit. Així la seva morada és aleada

tot d'una. Vegeu comparacions sem-
blants en Iob IV, 19, 21; VI, 9; VII, 6;

XXVII, 8.

13.—Jo crido. Retifiquem la lectura

de l'hebr. xiuiti per xaniti, «crido». Per
la comparació de Déu amb un lleó, ve-

geu Iob X, 16.

1 5 .—El profeta ja ha dit la bona nova
d'haver estat escoltada l'oració del rei:

d'on, aqüestes exclamacions de joia.
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Caminaré en pau tots els meas anys,

malgrat l'amargura de la meva ánima.

16 Senyor! és en aixó que hom viu

i en aixó és la vida del meu esperit

:

que tu em guareixes i em fas viure

;

17 heus ací que el meu mal es torna pau

!

Tu has preservat la meva ánima

de la fossa devorant.

Tu has llan^at darrera teu

tots els meus pecats

!

18 Perqué el llimb no et lloa pas,

ni la mort no et celebra

;

els qui baixen a la tomba ja no esperen

en ta fidelitat!

19 El qui viu, el qui viu et lloa,

com jo al dia d'avui.

El pare ensenya ais seus filis

la teva fidelitat.

20 Que ens sal vi Jahvé

i cantarem les nostres melodies

tots els dies de la nostra vida

davant el temple de Jahvé

!

21
1 havia dit Isaías : Preneu pasta de figues i poseu-la en la nafra,

i es guarirá.

18, Ps. vi, 6.

16.—D'aquesta prometerla transme- no poden esperar en les prometences
sa peí profeta pervé tota la seva vida. de Déu.

17.—Tot el mal que he sofert ha es- 20.—Prometerá d'una acció de grá-

tat per a la meva pau.

—

Tu has preservat. cíes solemne i pública per la restitució

Així traduim, d'acord amb Gr.—Has de la vida. Per II Par. XXIX, 30, sa-

Uangat darrera teu. Expressió corrent bem que efectivamentEzequiasfou molt
entre els orientáis per a indicar la des- zelós de les ceremónies i de la música
curanca i l'oblit d'una cosa. del Temple.

18.—Ezequias creu que els difunts 21-22. — Aquests dos versets foren

viuen en el llimb (Xeol), pero llur separats del seu lloc propi—entre el 6 i

vida imperfecta no pot arribar a la el 7—ja de molt antic, puix que ja apa-

lloan^a de Déu que es fa en aquesta vi- reixen a la fi del capítol en la versió

da. Vegeu Ps. VI, 6.

—

No esperen en la deis LXX. Completen, com es veu, la

fidelitat. Essent incapaces de mérit, ja narració.
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22
1 també Ezequias havia dit: ¿Quin senyal tindré, que jo he de

pujar a la casa de Jahvé?

La legació de Babilonia

(C. XXXIX.) x En aquell temps, Merodac-Baladan, fill de Bala-

dan, rei de Babilonia, enviá lletres i presents a Ezequias, puix que

havia tingut noves que havia estat malalt i que s'havia guarit. 2
I

Ezequias se n'alegrá, i mostrá ais missatgers el seu tresor, Pargent,

Por, els perfums, l'oli preciós, i tota la seva casa d'armes i tot el

que es pogué trobar en els seus tresors : no hi hagué res en el seu

palau i en tots els seus dominis que Ezequias no els mostrés. 3 Lla-

vors Isaías profeta ana al rei Ezequias i li digué : ¿ Qué diuen aquei-

xos homes i d'on han vingut a casa teva? I respongué Ezequias:

D'una térra molt llunya han vingut a mi, de Babilonia. 4 Digué 11a-

vors : ¿Qué han vist a casa teva? I digué Ezequias : Tot el que hi

ha a casa meva han vist, i cap cosa no hi ha en els meus tresors que

no els hagi mostrat. 5 Llavors digué Isaías a Ezequias: Escóltala

paraula de Jahvé deis exércits :

6 Ve't ací que vénen dies en qué será

portat a Babilonia tot el que hi ha a casa teva i tot el que els teus

pares han atresorat fins avui: no en restará res, diu Jahvé.
7
I els

teus filis, els teus propis filis que tu haurás engendrat, els captivaran,

i serán eunucs al palau del rei de Babilonia. 8
I digué Ezequias a

Isaías : La paraula de Jahvé que tu anuncies és bona ! I afegí : Al-

menys, que hi hagi pau i fermetat en els meus dies.

1, II Rg. XX, 12.

XXXIX. — Un altre episodi historie forma cordial en qué la rep Ezequias

anterior a la invasió assíria. En ell es demostra que no li desplau aquesta idea,

veu com Ezequias no va ésser del tot totalment contradictoria amb Tesperit

fidel ais sentiments d'humilitat i a la teocrátic, com hem vist en els oracles

prometenga de fidelitat a l'esperit teo- referents a Acaz.

crátic del seu regnat que havia fet en 2. — Aquest v. demostra que aixó

guarir-se de la malaltia. També aquest s'esdevingué abans de la invasió assíria,

capítol té un lloc paraliel en II Rg. XX. car ens mostra Ezequias en possessió

i . — Merodac - Baladan volia esba- d'aquells tresors que hagué de donar a

tre's el jou del assiris i a aquest fi cer- Sennaquerib per comprar una pau pre-

cava de fer una extensa alianca entre cária. Vegeu II Rg. XVIII, 14-16.

els poblé s de l'Ásia Anterior. Per aixó 6-7.—A notar l'admirable carácter

fingeix interés per la salut d'Ezequias, profétic d'aquests versets. Babilonia era

que s'havia mostrat bon guerrer, per aleshores sotmesaal'Assíria i no era hu-

pretextar una ambaixada que no tenia manamentpossible de preveure que seria

altre objectiu real que l'alian<;a. La ella la que espoliaría el regne de Judá.
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SEGONA PART

ORACLES SOBRE LA FI DE L'EXILI BABILONIO
(XL, i-LXVI, 24)

SECCIÓ PRIMERA

PROFECIES SOBRE LA DESLLIURAN£A DELS CAPTIUS
(XLI, i-LV, 13)

ORACLE PRIMER : LA PROMETELA DE LA SALVACIÓ D'ISRAEL

El pecat de Jerusalem está expiat

(C. XL.) ^onsoleu, consoleu el meu poblé,

diu el vostre Déu.
2 Parleu al cor de Jerusalem

i crideu-li

:

Que el seu esclavatge está acomplert,

que el seu pecat ja está expiat,

que ell ha rebut de má de Jahvé

el doble per tots els seus pecats.

XL. — Després d'haver anunciat, a

XXXIX, 6, 7, l'exili a Babilonia, Isaías,

seguint l'estil de tots els profetes, fa el

presagi consolador de l'alliberament.

Per aixó aquesta segona part ha estat

anomenada « el llibre de la consola-

ció ».

1 .—Exhortacions adrecades ais pro-
fetes d'Israel.

2.—Que el seu esclavatge... Les tres

proposicions d'aquesta estrofa marquen
les tres seccions d'aquesta segona part

del llibre: 1.
a
, la fi de l'exili (el seu es-

clavatge está acomplert); 2.
a

, els sofri-

ments expiatoris del Messias (el seu

pecat ja está expiat); 3.
a

, la gloria futu-

ra, molt superior al cástig (ha rebut el

doble per tots els seus pecats).
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Prepareu els camins

3 Una veu crida :

Obriu en el desert la via de Jahvé,

aplaneu en l'estepa el camí del nostre Déu.
4 Tota valí siguí curullada,

tot munt i tot pujol s'abaixin.

Les comes esdevinguin planúries

i els rocams escarpats, congostos.

5
I es mostrará la gloria de Jahvé

i tota carn alhora la veurá

:

és la boca de Jahvé qui ho ha dit.

L'home, fuga?; Déu, etern

6 Una veu diu : Crida !

I jo dic : Qué cridaré ?

Tota carn és com l'herba,

tota sa gloria com la flor deis camps

!

7 L'herba s'asseca, la flor es colltorc,

quan el buf de Jahvé els passa damunt.

Tan cert, el poblé és herba

!

8 L'herba s'asseca, la flor es colltor$,

mes la paraula de Déu resta eternament

!

La bona nova

9 Puja a una muntanya ben alta

tu que duus la bona nova a Si

3, Mt. ni, 3; Me. r, 3; Le. 111, 4; lo. 1, 23. —

3-5. — Aqüestes tres invitacions són
aplicades pels evangelistes a la missió

de sant Joan Baptista (Mt. III, 3; Me. I,

3; Le. III, 4; lo. I, 23). Teñen, dones,

un segon sentit tipie messiánic.

3 —El desert. El que separa la Pa-

lestina de la Caldea. Els camins de l'O-

rient, ordinariámentabandonats, només
s'aplanen quan ha de pasar-hi un rei.

mi
6, Eccli. xiv, 18; Iac. r, 10. — 7, I Ptr. r, 24.

4.—Obstacles materials, símbols de

les males disposicions d'esperit que po-
drien impedir les grácies del Senyor.

5.— Tota carn. Tots els homes.
6.—Ijo dic. Seguintel Gr., puntuem

el text hebr. en primera persona, en
lloc de la tercera.

7.—El bufde Jahvé. El vent cálid que
asseca rápidament tota verdor.
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Al<;a la teva veu amb gran for$a

tu que duus la bona nova a Jerusalem

!

Ale,a-la, no temis!

Digues a les ciutats de Judá

:

Heus ací el vostre Déu

!

El triomf de Jahvé

10 Heus ací que el Senyor Jahvé vindrá amb gran puixan^a,

el seu brac. li sotmetrá tot.

Heus ací que sa soldada ve amb ell

i la seva obra davant la seva íaq.

u Com un pastor peixará el seu ramat,

amb el seu brac, prendrá els seus anyells

i els portará dintre la seva sina,

pasturará amb amor les que criín.

Saviesa i grandesa de Jahvé

12 ¿Qui ha mesurat les aigües dins el palmell de sa má,

qui ha pamat l'estesa del cel?

¿Qui ha encabit la pols de la térra en un mesuró,

i ha pesat les muntanyes amb báscula

i les comelles amb balanca?

13 ¿Qui ha dirigit Pesperit de Jahvé

i quin conseller l'ha instruit?

14 ¿De qui ha pres consell per esclarir-se,

per aprendre el camí de la justicia,

11, Ez. xxiv, 23; xxxvn, 24; lo. x, 11. — 13, Sap. ix, 1 3; Rom. xi, 34; I Cor. 11, 16.

10.—Sa soldada ve amb ell. La re- pía túnica oriental forma sobre el pit.

compensa tant per ais bons com per ais J2-17. — Bella descripció de l'omni-
dolents. potencia de Jahvé, per a excitar la con-

1 1 .—Jahvé era el bon pastor d'Israel: fianza deis jueus.

Ps.XXII, 1 ss.; LXXV, 21. Jesucrist va 12.

—

Unmesuró. El corresponent he-
adoptar també aquest títol: Mt. XVII, breu salís era el ten; de l'efá, que equi-

12-13; Le. XV, 3-7; lo. X, 1-18.—La valia a uns 39 litres.

seva sina. En els replecs que l'am-
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i per aprendre la ciencia,

i instruir-se de les vies de la saviesa?

Heus ací les nacions com una gota d'aigua en un cubell,

compten tant com el rovell del pes.

Heus ací les illes esvair-se com un gra de pols.

El Liban no basta per a les fogueres,

ni tots sos animáis per ais holocaustos.

Totes les gents són no-res davant d'ell,

tant valen enfront d'ell com el buit i el no-res.

Vanitat dels ídols i dels prínceps terrens

18 Dones ¿a qui comparareu Déu

0 quina imatge li compondreu ?

19 Es un obrer qui fon l'ídol,

és l'orfebre qui el revesteix d'or

1 li fon cadenes d'argent.

20 Per fer un sócol a la imatge

es tria una fusta incorruptible.

Hom va a cercar un obrer destre

per a íixar l'ídol, que no se sorolli.

21 ¿No ho sabeu? ¿ No ho heu sentit mai?

¿No us ho han dit des del principi?

¿No ho veieu des que la térra és fundada?

22
Ell seu damunt la volta de la térra,

ell veu sos habitants com llagostes,

18, Act. xvii, 29.

15.—Les Ules. Les regions llunyanes Així tradui'm, seguint alguns exegetes,

de l'occident. Vegeu XXIV, 15. el passatge corresponent de l'hebr., ben
16.—Les boscúries del Liban eren obscur.

immenses, i els animáis que hi habita- 21.— Del sarcasme passa sobtosa-

ven, nombrosíssims. ment a la increpado. Tot aixó — la

18-26.—Vanitat absoluta dels ídols grandesa de Déu i la vanitat dels ídols—
davant Jahvé. Tot aquest passatge és ja ho sabien per la raó natural, per la

pie de sarcasme. revelació, per la tradició.

19.—Els ídols són obra del homes. 22.

—

La volta de la térra. La volta

Vegeu Sup. XXX, 22. del cel, que sembla descansar tot entorn

20. — Per fer un sócol a la imatge. sobre els confins de la térra.
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ell estén els cels com una cortina,

ell els desplega com una tenda per habitar-hi.

Redueix al no-res els poderosos,

torna al desésser els jutges de la térra.

Encara no son plantats, encara no són sembrats,

encara no ha posat arrels llur soca en la térra,

bufa damunt d'ells i s'assequen

i el torb se'ls enduu com fullaraca.

25
¿ Dones a qui em comparareu que em siguí igual ?

diu el Sant.

26 Alceu els ulls amunt i esguardeu

:

¿Qui ha creat aqüestes coses?

El qui fa marxar en ordre llur exércit,

i les crida totes per llur nom.

Ni una no mancará

!

tant és de gran sa forca, d'immensa sa puixanca.

27 ¿Per qué dius, oh Jacob,

per qué parles, oh Israel

:

— El meu camí és ocult a Jahvé,

mon juí és amagat davant mon Déu?—
28 ¿Es que no saps, que no has oít

que Jahvé és un Déu etern,

que crea els termenals de la térra,

que no es fatiga ni s'esgota,

que la seva saviesa és insondable?

29
Ell dona forca a l'home fatigat

i redobla el vigor del defallent.

27. — Increpado ais jueus exiliats a sofrences.

—

Mon jui és amagat... La
Babilonia, que havien de dubtar de la seva causa, que els mancats de fe creien

salvació promesa per Jahvé.

—

El meu abandonada de Déu.
camí. El curs de la meva vida, plena de
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Els joves es fatiguen i s'esgoten,

els guerrers novells trontollen i cauen.

Pero els qui esperen en Jahvé renoven llurs forces,

els naixeran ales com a l'águila,

volaran rabent i no es cansaran,

caminaran i no es fatigaran.

ORACLE SEGON : EL LLIBERADOR D'ISRAEL

Jahvé l'ha suscitat

(C. XLI.) 1 Calleu illes, i escolteu-me,

i que els pobles renovin llurs forces

!

Que s'atansin i aleshores que parlin,

entrem tots ensems a judici

!

2
¿ Qui l'ha despertat des de Llevant,

i en justicia l'ha cridat rera els seus passos,

qui li ha lliurat les nacions

i li ha avassallat el reis,

qui els ha donats a sa espasa com a pols

i al seu are com brins de palla esventada?

3
Ell els encalca, i avanca ben segur

per camins mai per ell trepitjats.

4
¿ Qui ha fet aixó ? ¿ Qui ho ha acomplert ?

— Aquell que crida les géneres des del principi.

Jo, Jahvé, qui sóc al principi

i en els darrers temps sempre el mateix.

4, Inf. xliv, 6; xlviii, 12; Apc. 1, 17; xxn, 13.

31.

—

Els naixeran ales com a l'águila. i.

—

Ules. Vegeu XL, 15 i nota.

AHusió a la créenla antiga que a les 2.

—

Qui l'ha despertat. El just, llibe-

águiles els neixen noves plomes vigo- rador d'Israel, el nom del qual, Cirus,

roses en les ales. Vegeu Ps. CV, 5: el profeta esmentará més tard (v. 25,
«renouabitur ut aquilae iuuentus tua». XLV, 1, etc.).

Una altra interpretació, molt admesa 4.

—

Aquell que crida les generes... A
entre els moderns, llegeix només: alca- l'existéncia.

ran o es tendrán les ales.
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INANITAT DELS ÍDOLS I DELS PRÍNCEPS DE LA TERRA

5 Les illes ho veuen i en són estemordides,

les regions més llunyes de la térra tremolen.

Ja s'atansen, ja arriben

totes alhora per al judici.

6 Cadascú ajuda el seu company

i l'un diu a l'altre : Coratge

!

7 El forjador anima el fonedor

i el qui poleix al martell el qui bat sobre l'enclusa,

dient : Bona soldadura

!

I aferma amb claus perqué no bellugui.

JAHVÉ, GARANTIA ü'ISRAEL

8 Pero tu, Israel, servent meu,

tu, Jacob, jo t'he elegit,

semenga d'Abraam, mon amic.

9 Tu, que jo he atret deis últims confins de la térra,

i he cridat des de ses contrades llunyanes,

i t'he dit : Tu, el meu servent,

jo t'he elegit i no t'he rebutjat.

10 No temis res, perqué jo sóc amb tu,

no miris amb neguit, car jo sóc el teu Déu.

Jo t'enfortiré, jo vindré al teu socors,

la destra de ma justicia et sostindrá.

ELS SEUS ENEMICS SERAN DESTRUÍTS

11 Ve't ací que serán confosos i aontats

tots aquells qui s'inflamen contra tu.

5.

—

Totes albora per al judici. Recti- la llunyana Caldea, d'on el Senyor féu

fiquem la lectura del text hebr. d'acord venir Abraam, pare del poblé elegit.

amb el Gr. No fhe rebutjat. Malgrat les grans
6-7.—Els pobles s'ajuden mútuament infidelitats del poblé, Déu l'havia cas-

i es forgen nous ídols. tigat passatgerament, sense mai rebut-

en

—

Deis últims confins de la térra. De jar-lo.

l8 - ANTIC TESTAMENT, VIII
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Serán reduíts a no-res i deperiran

tots els qui et fan la guerra.

Els cercarás i no els trobarás

els qui et teñen malvolen^a.

Serán semblants al no-res, tornats al desésser

els qui et mouen guerra.

Confianza en Jahvé

13 Perqué jo, Jahvé, ton Déu,

et preñe de la má dreta

i et dic: no temis res,

jo vine al teu ajut

!

14 No temis res, oh verm de Jacob,

feble resta d'Israel

!

Jo vine al teu ajut, diu Jahvé,

ton redemptor és el Sant d'Israel

!

Israel esclafará els pobles enemics

15 Ve't ací que jo faig de tu un trill punxant,

trill nou, tot pie de dents,

trillarás muntanyes i les moldrás,

i tornarás els puigs com palla fina.

16 Els esventarás i el vent se'ls endurá

i el torb els dispersará.

Pero tu exultarás en Jahvé

i et gloriarás en el Sant d'Israel

!

14.— Verm de Jacob. El poblé destro- VI, 6; Nm. XXXV, 12; Dt. XIX, 6;

nat, oprimit i dispersat és comparat a Iob XIX, 25.

un verm, summum de la feblesa.

—

Ton 15.—Les muntanyes i els puigs són
redemptor. El teu goel, que salvará el emblemes deis pobles enemics d'Is-

poble peí títol de parentiu. Vegeu Ex. rael.
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Jahvé fará brollar fonts en el desert

17 Els pobres i els freturosos cerquen aigua i no en teñen,

llur llengua és resseca de set.

Jo, Jahvé, els escoltaré,

Déu d'Israel, jo no els abandonaré.

18 En els cims jo faré brollar deus,

i fonts enmig de les valls.

Jo mudaré el desert en estany

i la térra eixuta en brolls d'aigua.

I EL COBRIRÁ D'ARBREDES

19
Jo posaré al desert el cedre, Pacácia,

el mirte i l'oliver.

Jo plantaré xiprers en Testepa

i Pom amb l'álber ensems.

20A fi que vegin i sápiguen,

s'adonin i comprenguin tots

que la má de Jahvé ha fet aixó,

que el Sant d'Israel ho ha creat.

Repte als ídols

2l Veniu a pledejar la vostra causa,

diu Jahvé,

exhibiu les vostres proves

diu el rei de Jacob.

22 Que s'acostin i ens prediguin

el que ha de passar.

17. — Els pobres i els freturosos. Els

jueus en l'exili. L'aigua per als homes
i els camps assedegats és una imatge
bella i propia de l'auxili de Déu al poblé

afligit.

19-20.—Una altra imatge del mateix:

l'abundor d'arbres en térra abans erma.
21-24.—Jahvé invita els ídols a anun-

ciar, com ell, esdeveniments futurs, per

demostrar llur pretesa divinitat.



270 ISAIAS -XLI, 23-28

El passat, tal com l'han predit,

hi aplicarem el nostre esment

;

0 Favenir, que Tanunciin

1 en veurem l'éxit

!

23 Anuncieu el que ha d'ésser per temps,

i sabrem que vosaltres sou déus.

Bé o malament, feu alguna cosa,

i ens en meravellarem tots junts.

24 Ve't aquí que vosaltres sou inanitat,

i el vostre cor és el no ésser

;

abominable aquell qui us elegeix

!

Sols Jahvé anuncia Cirus

25
Jo l'he fet sorgir del Nord, i ell vindrá,

des del llevant del sol, cridat peí seu nom,

i calcigará princeps talment com el llot

i com el terrisser trepitja el fang.

26 Qui ho ha predit d'abans i ens ho ha fet conéixer

per endavant, perqué hom digui: Just!

Ningú no ho ha dit, ningú no ha parlat,

no hi ha qui hagi sentit les vostres paraules.

27
Jo só el primer de dir a Sion: Aci, heus-les ací!

i he donat a Jerusalem la bona nova.

28 Miro, i no se'n troba cap,

no, cap profeta entremig d'ells.

22. — El passat, tal com l'han predit.

Que ens diguin les profecies fetes per

ells en temps passat, i les examinarem
davant els fets.

23.—Feu alguna cosa. Si no heu fet

cap profecía, doneu alguna mostra de

vida o de poder.

—

I ens en meravellarem.

Ironía punyent.

25 . —Vhe fet sorgir del Nord. Al v. 2

es diu que el cridará de llevant. Cirus

reuní sota el seu ceptre la Media i la

Pérsia, situades respectivament al nord-

est i a l'est de Babilonia, lloc del capti-

veri deis jueus. — Cridat peí seu nom.
Així traduím el text hebr. en grácia al

paraHelisme i a l'existéncia de passatges

análegs .
— Calcigará princeps. L'original

seganim és paraula d'origen persa, que
significa sátrapes, oficiáis superiors.

26.—Sois Jahvé ha anunciat aquest
esdeveniment; els ídols han restat muts.

27.—Heus-les aci. Les coses bones
que Jahvé anuncia a Sion.

28. — Entremig d'ells. Deis ídols.

—
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Jo els pregunto: D'on ve?

Ells no responen.

I bé, tots ells són vanitat,

llurs obres són no-res,

llurs ídols un alé va!

ORACLE TERQ : EL SERVENT DE JAHVÉ, ELEGIT DE DEU

PER A MESTRE DE LES NACIONS

(C. XLII.) ^e't ací el meu servent, que jo sostinc,

mon elegit, en qui es complau la meva ánima

;

jo he posat sobre ell mon esperit,

portará la justicia a les nacions.

2 No cridará, no parlará a grans veus,

ni aixecará la veu en les places públiques.

3 No trencará la canya esquerdada,

ni apagará el ble fumejant.

Anunciará fidelment la justicia,

4 no es cansará ni es deixará abatre,

fins que haurá establert la justicia a la térra

i les illes n'esperaran la llei.

MlTJANCER I ALLIBERADOR

5 Així parla el Déu Jahvé,

el que ha creat els cels i els desplega,

1, Mt. xii. 18.

D'on ve? Ells no responen. Així llegim ticia. La religió veritable i definitiva,

el text hebr., d'acord amb el Gr. 2-3.—El contrast d'aquesta mansue-
1.

—

El meu servent. Passant de la fi- tud del Servent de Déu amb el carácter

gura a la realitat, el profeta s'eleva de béllic de la missió de Cirus, que havia

la persona de Cirus, que s'esborra tot de batre els pobles enemics de Déu,
d'una, a la del Messias, anomenat per demostra que es tracta de dos personat-

Isai'as el servent de Déu. Així ho en- ges distints.

tengué ja la tradició jueva, repre- 4.

—

Les illes n'esperaran la llei. Els

sentada peí Targum. La cristiana co- pobles pagans, fins els més llunyans,

menga ja en Mt. XII, 18, que aplica n'esperaran la veritable religió.

aquest passatge a Jesucrist. — La jus-



272 ISAIAS -XLII, 6-1

1

el que ha estés la térra i els seus fruits,

el que dona el respir al poblé que l'habita

i Talé a aquells qui la recorren.

Jo, Jahvé, t'he cridat en la justicia,

i t'he pres per la má

;

jo et guardo i et constitueixo alianca del poblé,

la llum de les nacions

per tal que obris els ulls deis cees

i treguis de presó els captius

i del fons del calabós

els qui sojornen en les tenebres.

Les noves meravelles

8
Jo, Jahvé

:

aquest és mon nom.

No donaré ma gloria a cap altre,

ni ma lloanga a les ídoles.

9 Les coses abans predites s'han acomplert

i n'anuncio de noves.

Abans que elles es descloguin,

jo us les faig a saber.

La salvació d'Israel

10 Canteu a Jahvé un cántic nou,

ses lloances fins ais termenals del món.

Fremeixi la mar amb sa plenitud,

les illes amb llurs habitants.

n Alcin la veu el desert i ses viles,

6, Inf. xlix, 6. — 8, Inf. xlviii, i i.

6. — T'he cridat en la justicia. Per 8.

—

A cap altre. Ais ídols, com mos-
establir en la térra la santedat perfecta. tra el paralielisme següent.
—Alianca del poblé. Crist és el mitjan- 10.

—

Fremeixi la mar. Corregim la

cer definitiu entre Déu i el poblé elegit, grafía del text hebr. iorede «els qui bai-

ara estés per tot el món. xen», per iram «fremeixi», d'acord

7.—Malaurances corporals, símbols amb el context i seguint altres passatges

de les espirituals que el Messias vingué bíblics. — Amb sa plenitud. Amb els

especialment a guarir. éssers que l'habiten.
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els llogarrets on habita Cedar.

Llancin crits de joia els habitans de Sela

des del cim de les muntanyes donin crits d'exultan^a.

12 Donin gloria a Jahvé,

publiquin ses lloances en les illes.

13 Jahvé ix com un heroi,

com un guerrer, desvetlla la seva ardor

;

ell llanca un crit de guerra, crit puixant,

desplega Pheroisme davant deis seus enemics.

Jahvé anuncia la seva obra

14 Per llarg temps he callat,

he guardat silenci, m'he contingut

;

com la dona que infanta, jo gemego,

sospiro i bleixo alhora.

15 Pero assolaré muntanyes i comelles,

assecaré tota llur verdor;

canviaré els rius en illes,

eixugaré els estanys.

16 Conduiré els orbs per un camí que no sabien,

per senderes ignorades els menaré.

Mudaré davant d'ells les tenebres en Uum,

i els pujolars en planura.

Aqüestes prometences faré,

elles no mancaran

!

17 Serán tornats enrera i plens de vergonya

els qui es refien de les escultures

i diuen a les imatges de fosa

:

Vosaltres sou els nostres déus

!

11. — Els llogarrets on habita Cedar. 1 5 .— Muntanyes i comelles. Emblema
Els cedareus habitaven el desert que hi deis pobles superbs que havien afligit el

ha entre l'Arábia pétrea i Babilonia. poblé de Déu.
Els llogarrets eren els castells i ádhuc 16.

—

Els orbs. Els israelites, malau-
poblats que hi tenien els pastors, per tal rats per culpa seva, ara perdonats i

com era térra de ramats.— Sela. La ca- salvats peí Senyor.
pital de la Idumea. Vegeu XVI, 1.
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Israel, sord a l'obra de Jahve
18 Sords, escolteu

!

Cees, mireu i vegeu

!

19 ¿Qui és cec, sinó el meu servent?

¿ qui és sord com el missatger que he trames ?

¿ Qui és cec com el meu familiar,

sord com el servent de Jahvé?
20 Has vist moltes coses sense mirar-Ies,

has tingut les orelles obertes sense sentir-hi.

21 Jahvé es complagué per sa justicia

a fer una llei gran i gloriosa.

22
1 heus-lo ací, aquest poblé pillat i espoliat

;

tots han estat engrillonats en cavernes,

tots han estat tancats en masmorres

;

serán saquejats, i ningú no els deslliurará,

espoliats, i ningú no dirá : Restitueix

!

23 ¿Qui de vosaltres parará l'orella a aqüestes coses,

i els dará escolta per a l'esdevenidor ?

24
ci
Qui ha lliurat Jacob ais espoliadors,

Israel ais saquejadors?

¿No és Jahvé, contra qui havem pecat,

les ires del qual hom no ha volgut seguir,

la llei del qual hom no ha volgut escoltar?

25 Ha vessat sobre ells el foc de la seva ira

i les furors de la guerra.

L'ha enees tot voltant, pero hom no ha pas entés,

Tha cremat, pero hom no hi ha parat esment

!

18.—AHusió a l'enduriment deis is- 20.—Ha fet el cec i el sord, no pres-

raelites, que tants cástigs els havia me- tant atenció ais grans i nombrosos be-

rescut. neficis de Déu.
19.—Elmeu servent. Aquesta exprés- 21.—La llei donada al Sinaí.

sió significa ací el poblé d'Israel que, 22.

—

Ningú no dirá: Restitueix! Tan
per l'elecció divina, era servent de Déu. abatut i abandonat de tothom está el

També el missatger era Israel, que ha- poblé jueu, que ja no surt ningú a la

via de transmetre ais pobles gentils el seva defensa,

coneixement de la religió veritable.
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JaHVE EMPARARÁ EL SEU POBLE FIDEL

(C. XLIII.) *I ara, així parla Jahvé,

el que t'ha creat, oh Jacob,

el que t'ha format, oh Israel

:

No temis, que jo t'he redimit

i t'he cridat peí teu nom : tu ets meu.
2 Si travesses les aigües, seré amb tu,

i si pels rius, ells no t'engoliran.

Si passes peí foc, no serás cremat,

i la flama no et consumirá.

3 Car jo sóc Jahvé, ton Déu,

el Sant d'Israel, ton Salvador.

Jo he donat l'Egipte peí teu rescat,

Etiopia i Sebá a canvi de tu.

4 Perqué tu ets precios ais meus ulls

i honorable, i per aixó t'estimo

;

jo dono reialmes en lloc de tu

i pobles a canvi de ta vida.

Els exiliats tornaran

5 No temis res, que jo sóc amb tu;

de TOrient jo portaré ta nissaga,

de l'Occident jo t'aplegaré.

6 Diré al Nord : Torna'ls

!

i al Migdia : No els detinguis !

Porta els meus filis des de paísos llunys

i mes filies des de l'extrem de la térra.

3.

—

Etiopia i Sebá. Pobles veins, del salitat d'aquest rescat, que no tingué

llinatge de Cus. Cf. Gn. X. 7. A canvi compliment literal en Í'A. T., demostra

de la llibertat atorgada ais jueus, Déu que aquesta profecía transcendeix a l'or-

doná a Cambises, fill de Cirus, l'Egipte dre messiánic, en qué Déu recull en

i PEtiopia. Igual pensament al v. 4. l'Església tots els creients del món; tant

5-6.—Déu ajunta de tots quatre vents més, que fou repetida després de finit

les restes del poblé escollit. La univer- l'exili babilónic: vegeu Zach. X, 9-12.
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7 Tots són cridats amb el meu nom
criats per ma gloria, formats i fets meus.

8 Feu sortir el poblé cec, tot i que té ulls,

sord, pero que té orelles.

9 Apleguin-se totes les nacions,

reuneixin-se tots els pobles.

¿Qui, entre ells, anuncia aqüestes coses

i em fa adverar prediccions antigües ?

Presentin llurs testimonis i que es justifiquin

;

que hom els senti i digui : És ver

!

ORACLE QJJART : ISRAEL, TESTIMONI DE JAHVÉ

10 Vosaltres sou mos testimonis, diu Jahvé,

i el meu servent, que he elegit

;

per tal que sapigueu i així cregueu,

i entengueu que sóc jo el mateix

:

Abans de mi, no existia cap Déu,

després de mi, no n'hi haurá pas

!

11
Jo, jo sóc Jahvé

i fora de mi no hi ha qui salvi.

12 Sóc jo qui prediu, qui salva, qui parla;

no hi ha entre vosaltres cap déu estrany

i vosaltres sou mos testimonis, diu Jahvé.

Jo sóc Déu 13 des de l'eternitat

11, Os. xiii, 4.

8.—Els rebels serán exclosos del paraHelisme; qui opina que és Cirus,

regne messiánic. del qual es ve parlant des de XLI, 1 ;
qui,

9.—Entre ells. Els déus falsos. Jahvé en fi, amb major probabilitat, hi veu el

els argüeix altre cop de falsedat, perqué Messias, puix ja des de XLII, 9 van
no fan prediccions que es complei- sortint oracles messiánics. Poden ésser

xin. tots dos, Cirus i el Messias, el tipus i

10.—Els jueus, en canvi, són testi- l'antitipus, cadascun essent testimoni

monis de les que hafet Jahvé.

—

El meu deis oracles referents a ell.

servent. Hi ha dubtes en la identificado 13.

—

Des de l'eternitat. Manca en el

d'aquest testimoni singular: qui creu text hebr., pero existeix en el Gr., el

que és el mateix poblé jueu, repetit per Targum i en la Vg.
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i per l'esdevenidor jo ho sóc

!

Ningú no escapa a ma puixanca,

jo faig i ¿qui ho desfará?

14 Així parla Jahvé, Redemptor vostre,

el Sant d'Israel

:

Per vosaltres he trames a Babilonia

i els he fet davallar tots fugitius :

de part deis caldeus, cridaners dintre els navilis.

15
Jo sóc Jahvé, Sant vostre,

Creador d'Israel, Rei vostre.

Renovellament dels miracles de l'Exode

16 Així parla Jahvé,

el qui obre una ruta en la mar,

un sender entre les aigües poderoses

;

17 qui fa avancar els carros i els cavalls,

l'exércit i les forces de combat.

Ells serán colgats ensems i no s'aixecaran més,

com un ble gastat són extingits.

18 No us recordeu més de les coses d'abans,

ni remembreu les més antigües.

19 Heus ací que jo faig una obra nova;

ara ja germina : ¿ no la veieu?

Tan cert, jo posaré un camí en el desert,

torrents en les terres eixutes.

20 Les bésties de la térra em lloaran,

els xacals i els estru^os.

19, II Cor. v, 17; Apc. xxr, 5.

14.—Ruina de Babilonia i deslliuranga dels meus nous prodigis us fará obli-

dels jueus captius.

—

He trames. Pretérit dar els vells.

profétic. El trames fou Cirus, instru- 19.

—

Ja germina: ¿ñola veieu? Déu
ment de la justicia de Jahvé.

—

Els navi- ja prepara des d'ara els grans prodigis

lis. Els caldeus venguts fugien ennaus; venidors i invita al poblé a reconéixer-

se sap que exercien la navegació per los en germen.
l'Eufrates i en el golf de Pérsia amb na- 19-20.—Descripció simbólica de la

vilis construits pels fenicis. felicitat del poblé tornat de i'exili babi-

18.— No us recordeu. La grandesa lónic, tipus del poblé messiánic.
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Car jo posaré aigua en el desert,

torrents en les terres eixutes,

per abeurar el meu poblé, el meu elegit,

21
el poblé que jo he criat per a mi;

ell celebrará mes lloances !

Ofenses d'Israel a Déu

22 Tanmateix, no m'has pas invocat, Jacob,

no t'has preocupat de mi, Israel.

23 No m'has ofert ovelles en holocaust,

no m'has honorat amb els teus sacrificis.

Jo no t'he afeixugat pas d'oblacions,

no t'he fatigat pas a oferir-me encens.

24 No has comprat, a preu d'argent, perfums per a mi,

ni m'has peixat amb el greix de tes victimes,

ans m'has aclaparat amb tos pecats,

m'has fatigat amb tes iniquitats.

26
Jo sóc, jo, qui esborra tes rebeHies per amor meu,

i no em recordaré més deis teus pecats.

26 Fes-me recordar, entrem junts en judici,

parla per justificar-te

!

27 Ton primer pare peca,

tos mitjancers m'han ofés,

28
els teus princeps han profanat mon santuari.

I jo he lliurat Jacob a l'anatema

i Israel ais oprobis !

22.— Tanmateix... Aquesta grácia no interpretacions es donen d'aquest text:

és pas merescuda per Israel, que més Adam, Abraam, Jacob, cap d'elles satis-

aviat s'ha atret el cástig per les seves factoría. D'altres entenen aquest singu-

constants infidelitats. lar en sentit collectiu, i llavors serien o

23. — Llenguatge hiperbólic. Israel els filis de Jacob, pares de les tribus, o

havia invocat Jahvé i li havia ofert sacri- els israelites que sortiren de l'Egipte.

ficis, pero amb tan males disposicions La versió deis LXX ofereix el plural

d'esperit, que re sultaven ofenses. Són 'els teus pares
1

,
que si es podia demos-

enumerades les principáis especies de trar, seria la solució millor.

sacrificis. Vegeu Ex. XXIX, 38-42 i 28.— Els teus princeps han profanat.

Nm. XXVIII, 3-8. Així llegim el texthebr., d'acord amb
27.

—

Ton primer pare peca. Moltes el Gr. i la traducció siriaca.
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Prometences de rescat

(C. XLIV.) X
I ara escolta, Jacob, servent meu,

i Israel, elegit meu.
2 Així parla Jahvé, el teu Faedor,

el que et forma en el si matern i et socorregué

:

No temis res, servent meu Jacob,

benaurat meu que jo he elegit

;

3 car jo vessaré l'aigua sobre els sedejants

i rierols sobre la térra eixuta.

Jo escamparé mon esperit sobre ta descendencia

i ma benedicció sobre els teus plancons.

4
I brotaran com l'herba,

com sálzers junt ais corrents de les aigües.

5 Aquest dirá: Jo sóc de Jahvé

!

l'altre nomirá el nom de Jacob,

l'altre escriurá sobre sa má : De Jahvé

!

i voldrá apellar-se del sobrenom d'Israel.

ORACLE CINQUÉ: JAHVÉ SALVA ISRAEL PER MÁ DE CIRUS

El veritable Déu i els ídols

G Així parla Jahvé, Déu d'Israel,

i son redemptor, Jahvé deis exércits

:

Jo sóc el primer, i jo el darrer,

i fora de mi, no hi ha Déu.
7 ¿Qui com jo? Que s'avanci, que parli,

2, Ir. xxx, 10; xlvi, 27. — 6, Sup. xli, 4; Inf. xlviii, 12; Apc. r, 17; xxn, 13.

3. — Profecia messiánica. Primer reialme de Déu.— Sobre sa má. Versió
posa el símbol, l'aigua, i després la rea- deis LXX. L'hebreu i la Vg. diuen
litat, l'esperit. Déu l'infondrá sobre tot atnb la seva má. La riostra versió pot
el món. alíudir el costum oriental de tatuar-se

5.— Els gentils que van entranten el amb el senyal de la divinitat adorada.
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que faci prediccions i es compari amb mi

!

¿ Qui anuncia l'avenir des de l'origen ?

El que ha d'arribar, que ens ho prediguin

!

8 No tingueu por, no temeu res !

¿no ho vaig manifestar per temps,

i predir, prenent-vos per testimonis?

Fora de mi, ¿existeix cap Déu?

¿Hi ha cap refugi altre que jo?

Vanitat dels ídols

9 Els qui afakonen ídols són inanitat

i llurs caps d'obra de res no serveixen.

Llurs testimonis no veuen res,

ni saben res, per llur vergonya.

10
1 Qui ha format un déu i ha fos un ídol

que no serveix per a res?

n Vegeu, tots llurs coledors serán confosos,

llurs artífexs no són altre que homes

!

Que es reuneixin, que s'avancin tots,

tots tremolaran, coberts de vergonya !

12 L'obrer del ferro agusa un cisell,

íorja la seva obra en les brases.

Fabrica a cops de malí,

tota la forca del seu brac hi posa.

Té fam, acaba les forces,

no beu aigua, i vegeu-lo esgotat

!

13 L'obrer de la fusta posa el cordill tes,

traca la forma amb llapis.

Treballa amb les seves eines,

12, Sap. xiii, 11.

7.

—

¿Qui anuncia V avenir des de Vori- cats. Es un passatge pie d'indignació

gen? Així restituim aquest passatge, no i de sarcasme.

ben entenedor en l'original, seguint 12.

—

Agusa. Rectifiquen! la grafía

l'autoritat del P. Condamin. hebr. maacad «cisell», per mehad«z\ qui

9-20. — La vanitat dels idols és de- agusa».

mostrada per la manera com són fabri-
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fa un senyal amb el compás.

Fa la seva obra segons imatge d'home,

a semblanza d'un bell model huma,

perqué habiti en una casa.

14 Hom tallará cedres,

després prendrá l'alzina i el roure,

hom fará una tria entre els arbres del bosc,

plantará cedres, que creixen amb la pluja.

15
1 Thome se'n servirá per fer foc,

i els prendrá per escalfar-se.

N'encén també per coure's el pa,

i també en fa un déu, i l'adora,

en fabrica un ídol i es prostra davant d'ell

!

16 N'ha cremat la meitat al foc,

i amb l'altra meitat amaneix el seu ápat,

menja aquest rostit i se'n sacia.

S'escalfa, dones, i diu : Ah !

tinc calor, sentó el foc.

17
1 amb el que sobra, ell es fa un déu,

ídol que adora prostrant-se.

I el prega, dient-li

:

« Salva'm, tu ets el meu Déu. »

18 No coneixen ni discerneixen,

perqué llurs ulls son entelats i no hi poden

i llur cor no pot comprendre.
19 Tanmateix, ell no reflexiona,

manca de seny i de comprensió per a dir

:

« He cremat al foc la meitat de la fusta,

damunt les brases he fet coure pa,

he fet rostir la carn i me Phe menjada.

I de la resta jo en faré un ídol abominable,

em prostraré davant un tronc de fusta ! »

20
Ell s'apeixa de cendra,

son cor seduít el foravia.
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No es salva a si mateix, no diu

:

« ¿ No és una mentida aixó que tinc a la má ?

»

Israel, rescatat per Jahvé

21 Recorda't d'aixó, Jacob,

Israel, car ets el meu servent

;

jo t'he format, tu ets per a servir-me,

Israel, no m'oblidis

!

22
Jo he esva'ít tes rebellies com un núvol

i tos pecats com una boira

;

torna a mi, car jo t'he redimit!

23 Cels, canteu, és Tobra de Jahvé,

retrunyiu, pregoneses de la térra

!

Muntanyes, estremiu-vos de joia

;

canteu vosaltres tots, arbres del bosc,

car Jahvé ha redimit Jacob,

ha manifestat sa gloria a Israel

!

Reedificació de Jerusalem

24 Així parla Jahvé, ton redemptor,

que t'ha format des del si.

Jo sóc Jahvé que faig totes les coses,

jo desplego els cels, jo tot sol,

jo refermo la térra, ¿qui és amb mi?
25
Jo desfaig els senyals deis endevins

i faig embogir els áugurs.

Jo faig tornar enrera els savis

i torno follia llur saviesa.

26
Jo compleixo la paraula deis meus servents

i executo el consell deis meus missatgers.

Jo dic de Jerusalem : Será habitada,

de les ciutats de Judá : Serán rebastides,

26.—Els servents i els missatgers són els profetes enviats per Déu al seu poblé.
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jo aixecaré llurs ruines.

7
Jo dic al pregón de rabisme : Eixuga't

!

jo assecaré les teves ones

!

8
Jo dic de Cirus : Ell és el meu pastor,

ell acomplirá tots els meus volers.

Jo dic de Jerusalem : Sigui rebastida,

i que el Temple sigui refet

!

ORACLE SISÉ : ALLOCUCIO DE JAHVE A CIRUS

(C. XLV.) x Així parla Jahvé al seu ungit, a Cirus,

que ell ha pres de la má

per aterrar les nacions davant d'ell

i per deslligar les cintures deis reis

;

per obrir davant d'ell les portes

perqué les entrades no li siguin closes.

2
Jo aniré davant teu

i aplanaré els camins costeruts

;

trencaré les portes de bronze,

arrencaré els forrellats de ferro.

3
Jo et donaré tresors escondits

27.—Per a acomplir la deslliuranca

del poblé d'Israel, cal abans destruir els

obstacles que, com a la sortida d'Egipte,

eren les aigües que interceptaven el pas.

Ací, dones, 1'aHusió és al riu Eufrates.

Conta Heródot (I, 191) que Cirus entra

a Babilonia peí llit de l'Eufrates, del

qual havia desviat les aigües.

28.— Cirus. L'alliberador d'Israel és

designat peí seu nom un segle i mig
abans d'existir, profecía insigne, que no
té pariona sinó en la referent a Josias

(I Rg. XIII, 2). Vegeu el compíiment
¿'aquesta profecia a Esr. I.

1.

—

Al seu ungit. Cirus és l'únic rei

paga a qui l'Escriptura dona aquest

nom que, com sabem, equival a Mes-
sias, o Crist, com tradueix la Vg. La
rao és haver rebut de Déu una missió

teocrática que el convertí en tipus del

ver Crist.— Per aterrar les nacions. Res
no pogué resistir a les armes de Cirus.

Vegeu Heródot, I, 204.— Per deslligar

les cintures deis reis. Per desarmar-

los, car les armes anaven penjades a

la cintura. — Les portes. De Babilonia

i de les altres ciutats conquerides per

ell.

2.— Les portes de bronce. Heródot (I,

179) esmenta les cent portes de bronze
de Babilonia.

3.— Tresors escondits. Babilonia era

famosa per les seves grans riqueses,

sobretot en or. Plini el Vell avalúa les

riqueses conquerides per Cirus en les

seves guerres victorioses en més de

tres mil milions de la nostra moneda.
(Hist. Nat. XXXIII, 2).

19-ANTIC TESTAMENT, VIII
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i riqueses posades en secret,

perqué sápigues que jo sóc Jahvé,

qui et crida peí teu nom, el Déu d'Israel.

4 Per amor de Jacob, mon servidor,

i d'Israel, mon elegit,

t'he cridat peí teu nom,

t'he designat quan tu no em coneixies.

Jahvé, autor de la salvació

5
Jo sóc Jahvé, i no n'hi ha d'altre,

fora de mi no hi ha cap Déu.

Jo t'he cenyit sens que tu em coneguessis,

6 perqué hom sápiga de Llevant a Ponent

que no hi ha res fora de mi.

Jo sóc Jahvé i no cap més que jo.

7
Jo formo la llum i creo les tenebres,

jo faig la pau i creo la malauranca.

Jo, Jahvé, el qui faig tot aixó.

8 Cels, vesseu-vos des de dalt en rosada,

que els núvols degotin en pluja la justicia

;

obri's la térra i produeixi la salut,

faci alhora germinar la justicia

!

Jo, Jahvé, he creat tot aixó.

9 Ai del qui disputa amb el seu Faedor,

essent un test entre testos de térra

!

¿ Pot dir l'argila al terrisser : Qué fas ?

¿ i l'obra a l'obrer : Ets un males mans ?

9, Ir. xviii, 6; Rom. ix, 20.

8. — Anhels indubtablement messiá- 9-10.—Malediccions contra els des-

nics, puix que desborden de l'objecte creients d'Israel, que no donen fe a

immediat de la profecía. La salvació és aqüestes prometences.

presentada com una sement que ha de 9.

—

¿I Cobra a Vobrer : Ets un males

germinar en la térra, regada per la plu- mans? Així corregim el text hebr. en el

ja del cel : immediatament, Cirus ; me- qual els sufixos personáis no son ben
diatament i principal, el Crist. inteHigibles.
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10 Ai del qui diu a un pare : ¿ Per qué engendres ?

i a una dona : ¿ Per qué infantes ?

Jahvé salvara Israel

11 Així parla Jahvé,

el Sant d'Israel i el seu Faiconador

:

¿Em preguntaríeu de les coses venidores,

em manaríeu sobre els meus filis

i sobre l'obra de les meves mans ?

12
Jo sóc qui féu la térra

i damunt d'ella crea 1'home

;

jo qui amb mes mans he desplegat el cel

i comando tot el seu estol.

13
Jo sóc qui el suscita en ma justicia

i aplana tots els seus camins.

Ell reedificará la meva ciutat

i amollará els meus captius,

sense remenea i sense remunerado,

diu Jahvé deis exércits.

Les nacions es convertirán a Jahvé

14 Així parla Jahvé :

Els fellahs de l'Egipte, els traficants de Cus,

els Sebeus d'alta estatura,

es passaran a tu i serán teus,

ells et seguirán

;

et servirán amb cadenes i es corbaran davant teu,

10. — Al-lusió a la gelosia deis jueus,

en saber que Jahvé augmentaría el seus

filis, adoptant els pagans.

13.— Cirus, que és suscitat peí Déu
omnipotent revelat per les obres adés

esmentades.

—

Sense remenea i sense re-

munerado. Ben lluny d'exigir presents

deis jueus, Cirus els en féu. (Esr.

I, 4).

1 4 .
—Elsfellahs. . . els traficants de Cus.

Corregim les grafies del text hebr. ieguia

i sehar equivalents a «labor», per iogueb

i soher amb el sentit de la nostra traduc-

ció: el context fa referencia a persones
i no a coses.

—

Els Sebeus. Era un poblé

del llinatge de Cus i vei d'ell que cal

no confondre amb Saba, al sud de l'A-

rábia. Cf. la nota al cap. XLIII, 3.

—

Serán teus. Es convertirán al Déu deis

jueus.
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i suplicants et dirán

:

« Sois en tu és Déu, i no n'hi ha pas d'altre

;

els altres déus no són ! »

15 Tan cert, en tu és un Déu ocult,

el Déu d'Israel és salvador

!

16 Avergonyits serán tots i confosos alhora,

amb afront se n'aniran tots els ciselladors d'ídols.

17
Israel és salvat per Jahvé amb salut eterna:

ja no més vergonya ni confusió en els segles sens fi!

LA GARANTIA DE l'OmNIPOTENT

18 Car així parla Jahvé,

ell que crea els cels,

el Déu que forma la térra,

el que l'ha feta i afermada.

No l'ha pas creada en va;

la crea perqué l'habitessin :

Jo sóc Jahvé, i no cap altre.

19 No he parlat pas d'amagat

en un lloc obscur de la térra.

No he dit pas a la nissaga de Jacob

:

— Cerqueu-me endebades.

Jo sóc Jahvé, que parlo justicia,

i predic la veritat

!

Jahvé será adorat per tot el món

20 Aplegueu-vos, veniu, acosteu-vos ensems,

tots els escápols de les nacions

!

No comprenen pas res els qui porten un ídol de fusta

i preguen un déu que no salva.

19.

—

Cerqueu-me endebades. Déu es 20. — Els qui porten un ídol de fusta.

fa trobador pels qui, seguint el seu ma- AHusió a les processons, en qué els

nament, el cerquen. ídols eren portats per llurs fidels.
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21 Parleu, exposeu, consulteu-vos ensems !

¿Qui, temps enrera, ha publicat aixó,

qui, per temps, n'ha parlat?

¿No sóc, per cas, jo, Jahvé?

¿i cap altre Déu no hi ha, sinó jo?

Déu just i salvador, no hi ha més que jo

!

- 2 Gireu-vos envers mi i sereu salvades,

vosaltres totes, regions llunyes de la térra

!

Car jo sóc Déu i no n'hi ha pas d'altre.

23
Jo ho juro per mi mateix!

Paraula justa surt de ma boca,

i paraula irrevocable.

2i Davant meu es flectará tot genoll

per mi jurará tota llengua.

25
1 hom dirá de mi : En Jahvé sol

hom té la justicia i la for^a

!

Vers ell vindran plens de confusió,

tots els enfellonits contra ell.

26 En Jahvé será justificada i glorificada

tota la nissaga d'Israel.

ORACLE SETÉ : RUINA DELS ÍDOLS BABILONIOS

Jahvé i els falsos déus

(C. XLVI.) x Bel es vincla, Nebó s'abat,

llurs ídols són duts sobre bésties de bast,

23, Rom. xiv, 11; Phil. 11, 10.

23.—Jo ho juro per mi mateix. Jahvé
jura per ell mateix, no existint ningú

més gran que ell. (Hbr. VI, 13).

24.—Predicció de la catolicitat del

reialme messiánic, únic en qué es com-
pleixen del tot aqüestes profecies.

25 .
—Els enfellonits contra ell. Els qui

no hauran volgut creure en el Messias.

26. — La nissaga d'Israel. L'Israel

místic, o sigui el conjunt deis fidels al

Messias, que el poblé jueu simbolitzava.

1 . — El profeta contempla la ruina

deis ídols babilonios. — Bel es vincla...

Aquest nom, equivalent al de Baal (se-

nyor o mestre), designava en el temps
deis profetes la divinitat principal entre

els babilonis : Marduck o Merodak.

—

Nebó s'abat. Nebó o Nabú era fill de

Marduk, i era el déu tutelar de les cién-

cies i de les lletres.
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carregats i portats amb gran pena.

2 Es flecten i cauen tots alhora,

no poden evadir-se de la cárrega,

ells mateixos són menats en captiveri.

3 Escolteu-me, casa de Jacob,

i tots vosaltres, restes de la casa d'Israel,

portats per mi, des del si maternal,

cárrega meva des de la matriu.

4 Fins que sereu vells, jo seré el mateix,

fins que tindreu cabells blancs, jo us sostindré

;

tal com ja he fet, jo us em carregaré

i us sostindré i us preservaré.

5 ¿A qui em comparareu, a qui m'igualareu?

¿ a qui em fareu semblant, a qui igual ?

6 Ells treuen l'or de llur bossa,

pesen l'argent en llur balanca,

paguen el fonedor perqué els en faci un déu,

i després, prostrant-se, l'adoren.

7
Se'l carreguen ais muscles, el sostenen,

i van a posar-lo al seu lloc.

Allí resta sense moure's.

L'invoquen, i no respon res,

no salva ningú de tribulació

!

Jahvé acomplirá la salvació

8 Recordeu-vos d'aixó i enteneu-ho bé,

rebels, entreu dintre de vosaltres.

9 Recordeu els temps antics des de l'origen,

car jo sóc Déu, jo i no cap altre,

7, Bar. vi, 2j.

2.—Els déus falsos no pogueren im- captiveri; el Déu veritable porta el seu

pedir que llurs simulacres fossin enduts poblé del captiveri a la pátria.

com a cárrega vil. 5.—Retrets ais jueus idolatres.

3.
—Portats per mi. Contrast amb el 6-7.—Inanitat deis ídols, demostrada

v. anterior: els déus falsos són duts en altre cop per llur origen.
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jo sóc Déu i no hi ha igual a mi.

10 Des del principi, jo predic la fi,

i per endavant el que encara no s'ha fet.

Jo dic : Mon designi romandrá

i tot el meu voler compliré.

11
Jo crido de l'Orient Pocell de presa,

d'una térra llunya Thome deis meus designis.

Jo ho he dit i jo ho faré esdevenir,

jo ho he preparat i jo ho acompliré

!

12 Escolteu-me, endurits de cor,

vosaltres que sou lluny de la justicia.

13
Jo faig atansar la meva justicia : no és pas lluny,

i ma salvació no trigará.

Jo posaré salvació a Sion

i ma gloria sobre Israel

!

ORACLE VUITÉ : LA CAIGUDA DE BABILONIA

La gran davallada

(C. XLVII.) ^aixa, asseu-te en la pols,

verge, filia de Babilonia.

Seu en térra, res de soli

!

filia deis caldeus.

Ja mai més no t'anomenaran

la delicada, la voluptuosa.

2 Agafa la mola i mol fariña,

treu-te el vel.

11.

—

L'ocell de presa. Cirus, l'adve-

niment del qual es torna a profetitzar,

és assimilat a un ocell de presa, a causa

de la rapidesa de les seves conquestes.

Cirus, a més, tenia una águila d'or per

estendard.

13.

—

La mevá justicia. La meva fide-

litat a complir les prometences fetes.

1 .
— Verge, filia de Babilonia. Após-

trof, molt del gust de la llengua hebrai-

ca, la qual personifica un país, o una
ciutat, en una donzella.

2.

—

Agafa la mola. La delicada, la

voluptuosa (sobre la corrupció de Ba-
bilonia, vegeu Ir. LI, 39 i Quint Curci
V, 1) ara s'ha de dedicar a les feinesde

les esclaves. — Treu-te el vel. Summa
ignominia per a una dona oriental.

—
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Alca't la falda, despulla't les carnes,

travessa els rius.

3 Ta nuesa será vista, hom veurá fins tes vergonyes !

Jo prendré venjanca i no planyeré ningú,

4 diu el nostre redemptor :

el nom del qual és Jahvé deis exércits,

el Sant d'Israel.

5 Seu en silenci, submergeix-te en l'ombra,

filia deis caldeus

!

Ja mai més no t'anomenaran

la senyora deis reialmes.

El pecat de Babilonia

6
Jo m'encolerí contra el meu poblé,

vaig deixar profanar la meva heretat,

els vaig lliurar a les teves mans.

Tu no en vas teñir misericordia,

molt sobre el vell feres pesant ton jou.

7 Tu deies : « Jo seré sempre,

perpétuament sobirana ! »

No parares esment en aixó,

no pensares en les darreries.

VlDUESA I ORBETAT

8 Escolta, dones, aixó, voluptuosa,

la recolzada en seguretat

;

tu que deies dins el teu cor

:

«Jo, i ningú més que jo

!

No romandré mai vídua,

no tastaré mai l'orbetat ! »

3, Nah. m, J.
— 8, Apc. xvm, 7.

Travessa els rius. Envers la térra del de Déu de castigar el seu poblé,

captiveri. 8.— No tastaré mai Vorbetat. No per-

6. — Com abans Assur, Babiló- dré mai el meu gran nombre d'habitants

nia s'ha excedit de la missió que rebé i de pobles vassalls.
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9 Aquests dos mals t'escauran

sobtosament, en un sol dia.

L'orbesa de filis i el viduatge

t'aclapararan alhora,

malgrat tos sortilegis nombrosos

i tos poderosos encanteris

!

La magia no la salvará

10 Tu et refiaves de la maldat

i deies : « No em veu ningú ! »

Ta saviesa i ta ciencia

t'han fet foraviar.

Llavors tu deies en ton cor

:

«Jo, i ningú més que jo ! »

11 Pero caurá un mal sobre tu

que tu no podrás conjurar,

i la ruina t'atuirá

sense haver pogut allunyar-la.

Caurá sobre tu tot d'una

i sos cops serán imprevistos.

12 Román, dones, ara en els teus encanteris

i els teus sortilegis nombrosos

en qué t'esdernegares des de jove.

Potser ells et serán profitosos,

potser et faran infondre terror

!

Vanitat dels astrólegs i dels magües

13 ¿Estás cansada de tant de consultar?

Que s'alcin, dones, i que et salvin

els qui fan la carta del cel

9, Inf. u, 19.

9.

—

Malgrat tos sortilegis. Les arts 13.

—

Els qui fan la carta del cel. Els

mágiques eren especialment desenrot- astrólegs, per a fer llurs observacions

Hades entre els caldeus. Vegeu Dan. supersticioses, dividien el cel en dife-

II, 2 ss. rents zones.
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i observen els estéis

i et fan saber en les noves llunes

(fon arriben els esdeveniments.

14 Vet-los ací, talment brins de palla,

el foc els consumirá.

No podran salvar llur vida

del contacte de la flama.

Será una brasa, pero no gens per a escalfar-se,

una llar, pero no per a seure-hi davant

!

15 Tais serán llavors per a tu

aquells amb qui et fatigares

en la magia des de ta joventut.

Es dispersaran, cadascun a casa seva,

i tu no tindrás salvador

!

ORACLE NOVÉ : ISRAEL SERA DESLLIURAT DEL JOU BABILONIO

Les noves prediccions

(C. XLVIII.) ^iu aixó, casa de Jacob,

vosaltres que porteu el nom d'Israel,

vosaltres, sortits de les entranyes de Judá

;

vosaltres que jureu peí nom de Jahvé,

i celebreu el Déu d'Israel,

pero sense sinceritat ni dretura.

2 Car nomiu el nom de la ciutat santa

i us recolzeu sobre el Déu d'Israel,

que ha nom Jahvé deis exércits.

En les noves llunes. Els astrólegs, si-

tuáis en diversos llocs del territori, feien

arribar cada mes al rei llurs observa-

cions,algunes puramentastronómiques,
altres constituint pretesos presagis.

15.

—

En la magia. D'acord amb el

context i el paralklisme, llegim xahar,

«conjurar, lliurar-se a la magia», en

lloc de l'arrel sahar, «comerciar»
1.— AHocució d'Isaias ais jueus, prin-

cipalment del regne de Judá, perqué,

atenent ais grans beneficis de Déu, tin-

guin tota la confianza en ell.

—

De les

entranyes de Judá. En lloc de la grafía

mime, « de les aigües », llegim mimee,
« de les entranyes »

.
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3 El que ha passat, jo ho he predit abans,

de ma boca sortí, vaig proclamar-ho,

ho vaig fer ben d'hora, i s'esdevingué.

4 Perqué jo sé que tu ets dur

i el teu bescoll és una barra de ferro

i el teu front és de bronze

!

5
Jo t'ho vaig predir de temps,

abans que fos, t'ho fiu sentir,

per tal que no diguessis : Mon ídol ho ha fet,

ma estatua, mon bronze ho ha manat

!

6 Ho has sentit, fixa-t'hi

!

i vosaltres, per cas, ¿no feu prediccions?

Ve't aquí que jo ara et faig sentir coses noves

i ocultes, que tu no coneixies.

7 Ara han estat creades, no temps enrera,

abans d'avui no n'has sentit pas res,

no fos cas que diguessis : Ve't aquí, ja ho sabia

!

8 No, tu no ho has sentit; no, tu no ho coneixes,

abans d'ara ta orella no n'ha percebut res

;

car jo bé sé que tu ets infidel

i que des del si matern hom et diu rebel.

9 Per amor del meu nom, jo deturo ma cólera,

per ma honor, jo em detinc,

per evitar d'exterminar-te.

10 Ve't ací que t'he provat al foc, i gens d'argent!

t'he provat al gresol de la dolor.

11 És per mi, és per mi, que faig aixó,

perqué ¿com el meu nom seria profanat?

Jo no donaré ma gloria a un altre.

11, Sup. xlii, 8.

6.— Coses noves. Les referents a Cirus. 8.— Des del si matern. De fet, Israel

7.—No han estat creades, en tant fou rebel a Déu des del seu naixement
que profecies, fins ara, perqué si les com a poblé.

haguessis sabudes de temps antics i ir.

—

No donaré ma gloria a un altre.

apreses per tradició , t'hauries pogut Ais ídols, que quedarien en victoria, si

creure que era una ciencia teva natural. el meu poblé era anihilat.
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Jahvé, etern i creador
12 Escolta'm, Jacob,

i tu, Israel, cridat meu

:

Jo sóc, jo, el primer,

jo també el darrer.

13 Es la meva má qui ha fundat la térra,

la meva dreta qui ha estassat els cels.

Sóc jo qui els crida,

i ve't-los ací presents

!

ClRUS, ENVIAT PER JaHVE

14 Ajunteu-vos tots vosaltres i oiu :

¿Qui entre ells ha predit aqüestes coses?

¿Aquell qui Jahvé ama fará sa voluntat

sobre Babilonia i la raca deis caldeus?

15
Jo, jo he parlat i l'he cridat,

jo l'he conduit i el faré reeixir en sa via.

16 Atanseu-vos a mi, escolteu aixó :

Des d'un principi no he pas parlat en secret

;

des de l'acompliment, jo sóc allí.

I ara, el Senyor Jahvé m'ha enviat

i el seu Esperit.

Israel prosperará, si és fidel

17 Així parla Jahvé, ton redemptor,

el Sant d'Israel

:

Jo sóc Jahvé, ton Déu,

que t'instrueixo peí teu profit

i et posa en la via que has de seguir.

18 Oh, si miressis ais meus manaments,

12, Sup. XLI, 4; XLIV, 6.

14.

—

I la ra fa deis caldeus ? D'acord 16.

—

I ara el Senyor Jahvé m'ha en-

amb el grec, llegim el text hebreu ve- viat... Paraules dites per Isaías ennom
-{era, «i la raga». propi.
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la teva pau fóra semblant al riu,

ta justicia com les ones de la mar.

La teva sement fóra com els grans de sorra,

els fruits de tes entranyes com la pols.

I res no esborraria ni rauria

ton nom de davant meu.

La sortida dels captius

-°Sortiu de Babilonia, fugiu dels caldeus,

amb crits d'alegria

!

Anuncieu-ho, publiqueu-ho,

porteu-ho fins al confí del món

!

Digueu : Jahvé redimeix

son servidor Jacob.

21 No passen set al desert per on els mena,

car fa sorgir per a ells l'aigua de la penya,

ell fen la roca i brollen les aigües.

22 No hi ha pau per ais inics, diu Jahvé.

SECCIÓ SEGONA

L'OBRA DEL SERVENT DE JAHVÉ
EXPIACIÓ DEL PECAT I REDEMPCIÓ ESPIRITUAL D'ISRAEL

ORACLE PRIMER : EL SERVENT DE JAHVÉ

La seva vocació divina

(C. XLIX.) ^scolteu-me Mes,

pareu esment, pobles llunyans !

Des de la matriu Jahvé m'ha cridat.

De les entranyes de la mare pronuncia el meu nom.
20, Ir. u, 6. — 21, Ex. xvn, 6; Nm. xx, 11. — 22, Inf. wa, 21.

18.—Al riu. L'Eufrates, cabalosís- 22. — Pau és ací un sinónim de be-

sim. nauran^a.

19.—Com la pols. D'acord amb el 1.—El Servent de Déu s'adreca a tots

grec, així llegim la grafía del text hebr., els pobles, perqué tots han d'ésser sal-

bastant confosa. vats per ell.
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2
1 féu de la meva boca un glavi tallant

i m'abrigá en l'ombra de la seva má.

I féu de mi una sageta aguda

i em guarda en son buirac.

3
1 em digué : Tu ets mon servent,

Israel, en tu jo em glorificaré.

4
I jo diguí : En va m'he fatigat,

debades, per no-res, he consumit mes forces.

Pero el meu dret és a la fac de Jahvé

i el meu guardó, a la fac de mon Déu.

Restaurador d'Israel i salvador del món

5
I ara diu Jahvé,

ell que m'ha format des de l'úter per ésser son servent,

per fer tornar Jacob a ell

i reunir-li Israel

;

així sóc honorat ais ulls de Jahvé

i el meu Déu és la meva fortitud.

G M'ha dit : Es poc que tu siguis mon servent

per a restablir les tribus de Jacob

i reconduir els salvats d'Israel.

Jo et faré Llum de les nacions

per a dur ma salvació

fins ais termenals de la térra

!

HüMILIAClÓ I GL0RIFICAC1Ó DEL SERVENT DE JAHVE

7 Així parla Jahvé,

el redemptor i el Sant d'Israel,

2, Inf. li, 16. — 6, Sup.

3.
—Israel. No significa ací el poblé,

sinó el Servent, que és el segon Israel,

simbolitzat peí primer, el pare deis dot-

ze caps de les tribus.

4. — En va... debades. Respecte a

aquells qui no hauran aprofitat els meus
mérits per a salvar-se.

xlii, 6; Act. xiii, 47.

6.—Sant Pau (Act. XIII, 47) aplica

tot aquest verset a Jesucrist.

—

M'ha dit.

Seguint el grec i el context, hem intro-

duit en el text hebr. el sufix de primera
persona.

7 —Noteu el contrast entre la igno-

minia i la gloria.
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al menyspreat, a l'abominat del poblé,

a l'esclau deis sobirans :

Reis et veuran i s'al^aran

;

princeps, i es prosternaran

;

a causa de Jahvé, que és fidel,

i del Sant d'Israel que t'ha elegit.

DESLLIURANIA DELS CAPTIÜS

8 Així parla Jahvé

:

Al temps de gracia jo t'he exoit,

al dia de salut he vingut al teu socors.

Jo t'he guardat i constituit Alianca del poblé,

per restablir el país,

per repartir heretats assolades.

9 Per dir ais presoners :
— Sortiu !

i ais qui són en tenebres :
— Veniu a la llum

!

Podran péixer pertot sobre el camí

i sobre tot pujol serán llurs pastures.

10No sofriran ni la fam ni la set,

ni la xafagor ni el sol no els afligirán,

perqué qui té pietat d'ells els guiará

i els conduirá ais brolls de les aigües.

11 Canviaré tots els munts en camins

i vials serán preparáis.

12 Heus aci uns que vénen de lluny,

heus-en aci del Nord i de Ponent,

i aquells, del país deis Sinim.
8, II Cor. vi, 2. — 10, Apc. vn, 16.

8.—Al temps de gracia. Al prefixat ral com la redempció de la humanitat
per Jahvé per a acomplir els seus desig- de la deis jueus captius de Babilonia,

nis misericordiosos.

—

Per repartir here- 11.

—

Els munts... i vials. Seguint el

tats assolades. Per distribuir entre les grec i les traduccions siríaca i caldaica,

famílies jueves les terres que havien eliminem els sufixos personáis del text

tingut abans de l'exili i que havien estat hebreu.

assolades per l'invasor. 12. — Pais deis Sinim. Segons molts

9. — Continua la imatge del jueus exegetes, fa referencia a Assuan, a l'E-

tornants de l'exili, pero el sentit tipie gipte. Altres creuen que aUudeix la

d'aquestpassatge desborda tant del lite- Xina, co que és molt improbable.
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13 Cels, canteu; térra, salta de joia,

retrunyin vostres cants, oh muntanyes

!

car Jahvé ha consolat el seu poblé,

i té pietat deis seus afligits.

Jahvé no oblida Sion
14 Deia Sion : Jahvé m'ha abandonat,

i el meu Senyor m'ha oblidat.

15
<¿ Oblidará una dona el seu nadó,

no tindrá pietat del fruit de ses entranyes ?

Pero ni que ella l'oblidés

jo no t'oblidaré pas.

16 Ve't aquí que et tinc gravada en les palmes,

els teus murs són tothora davant mos ulls.

17
Ja vénen corrents els qui aixecaran tes ruines,

i els teus devastadors fugen de tu.

18 Alca els teus ulls entorn de tu i esguarda,

s'apleguen tots ensems, vénen a tu.

Per ma vida, diu Jahvé,

tu te'n vestirás com d'un ornament,

tu te'n cenyirás com una núvia

!

19 Car ve't aquí que les teves ruines, els teus deserts,

la teva térra devastada,

tot aixó vindrá estret, ara, per ais habitants,

i els teus destructors en serán allunyats.

Meravellosa fecunditat de Jerusalem

20 Llavors dirán a tes orelles

aquells filis de la teva orbetat

:

18, Inf. lx, 4.

16.—Et tinc gravada en les palmes. La cintura de les núvies era especial-

Vegeu la nota a XLIV, 5. ment preciosa. Vegeu Ir. II, 32.

17.—Els qui aixecaran tes ruines. Se- 20.

—

Filis de la teva orbetat. Nascuts

guint el grec, puntuem el text hebreu en un temps en qué Jerusalem eraesté-

bonaik, en lloc de banaik: «els teus filis». ril des de molts anys i semblava que
18. — Te'n cenyirás com una núvia. ho seria per sempre.
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El país és massa estret per a mi,

fes-m'hi lloc perqué hi habiti

!

21
1 tu dirás en el teu cor

:

¿ Dones qui m'ha infantat aquests ?

Jo era orbada de filis, i eixorca,

bandejada i repudiada.

Aquests, ¿qui els ha criats?

Ve't ací, jo havia restat sola.

¿D'on vénen, dones, aquests?

Nac

22 Així parla el Senyor Jahvé :

Ve't ací que jo alearé la má vers les nacions

i alearé l'estendard vers els pobles.

I portaran els teus filis en bracos

i les teves filies sobre llurs muscles.

23 Els teus proveidors serán reis

i les teves nodrisses, princeses,

es prostraran davant teu, la he; en térra,

i lleparan la pols deis teus peus.

I coneixerás que jo sóc Jahvé,

que no serán confosos els qui esperen en mi.

24 ¿Es llevat al guerrer el seu botí,

al poderos, se li escapa la presa?

L'obra D

25 Així parla Jahvé :

Ni encara que llevin la presa al guerrer,

ni que el botí s'escapi del poderos.

21. — Entre aquests filis nous hi ha
també els gentils convertits al Déu d'Is-

rael peí Servent de Déu, car estem en
plena profecía messiánica.

22.—En bracos... sobre Utirs muscles.

Les dues maneres de portar els infants

a 1'Orient.

I REIS AL SERVEI ü'ISRAEL

poder de Jahvé

24.—Objecció posada pels jueus in-

créduls, o previnguda peí profeta. —
Al poderos. D'acord amb la traducció

siríaca i la Vg. i seguint el paraHelisme,

substituim la grafía sadiq : «jusr», per

aris : «poderos».

20 - A STIC TESTAMENT, VIII
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Jo, tanmateix, atacaré els qui t'ataquen,

i els teus filis, jo els salvaré.

26 Ais teus opressors faré menjar llur propia carn,

s'embriagaran de llur sang, com de vi novell.

I tota carn coneixerá

que jo sóc Jahvé, el teu salvador,

el teu redemptor, el Fort de Jacob.

Israel repudiat

(C. L.) 1 Així parla Jahvé

:

¿ On és l'acta de repudi de la vostra mare,

amb la qual jo l'he repudiada?

IO quin és entre els meus creditors

aquell a qui jo us he venut?

Es per vostres crims, si heu estat venuts,

per vostres rebeliions, si fou repudiada vostra mare.

2 He vingut : ¿ per qué no ha sortit ningú ?

He trucat : ¿ per qué no ha respost ningú ?

i Es massa curt mon brac per deslliurar,

0 no tindré prou forca per salvar ?

Amb ma sola amenaza jo eixugo la mar

;

trasmudo els rius en desert

;

llurs peixos es podreixen mancats d'aigua,

1 llurs animáis moren de set.

3
Jo revesteixo els cels de foscor

els en cobreixo com d'un cilici.

2, Inf. lix, 1.

1.—Dues figures per a expressar que
Déu no ha romput del tot amb Israel.

Sota la del matrimoni, Déu diu que ha
tret de casa l'esposa infidel, pero no li

ha donat l'acta de repudi, document
oficial que donava al divorci forca legal

i definitiva (Dt. XXIV, 1-4). Sota la

del deutor i creditor, diu que no els ha

venuts, com feien els creditors amb els

filis deis qui no podien pagar (II Rg.
IV, 1).

—

Esper vostres crims. Realment,
pero, repudiats i venuts, son llurs ma-
teixos crims els que ho han fet.

2.—Déu ha vingut i ha trucat per

mitjá deis seus profetes.
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ORACLE SEGON : VIRTUTS DEL SERVENT DE JAHVÉ

DOCILITAT

4 El Senyor Jahvé m'ha donat

llengua de savi,

per saber parlar a temps a l'abatut.

De bon matí desperta mes o'ides

per tal que hi senti com els savis.

5 El Senyor Jahvé ha obert la meva orella

i no he estat rebel, ni he tornat enrera.

6 He parat el meu dors ais qui em ferien,

mes galtes ais qui m'arrencaven la barba.

No he retirat la cara

a les injúries i escopinades.

Confianza en Jahvé

7
1 el Senyor Jahvé m'ha donat ajut,

per aixó no he restat en la ignominia.

Per aixó he tornat ma hq com el sílex

:

sabia que no restaría confós.

8 Es prop el meu defensor; ¿qui pledejará amb mi?

Mesurem-nos ensems!

¿ Qui és el meu contrari ?

Que se m'atansi

!

9 Cert, el Senyor Jahvé m'ha auxiliat

;

i Qui em condemnará ?

Cert, com un mantell, tots es desfaran

les arnés els devoraran

!

6, Mt. xxvi, 67. — 8, Rom. viu, 33.

6. — Ais qui m'arrencaven Ja barba. Injúries i escopinades. Le. XVIII, 31

Vegeu Mt. XXVI, 67; lo. XVIII, 22. 32.
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Israel ha de teñir confianza en Jahvé

10 ¿Qui de vosaltres tem Jahvé?

Que escolti la veu del seu servent

!

Aquell qui camina en tenebres,

privat de llum,

que es confii al nom de Jahvé

i es refermi sobre el seu Déu

!

11
1 tots vosaltres que enceneu un foc

i prepareu sagetes roents,

tireu-vos dins el flam del vostre foc

i sobre les sagetes que arroentiu

!

De la meva má us ve tot aixó

:

en un Hit de dolor us acotxareu!

ORACLE TERg : ISRAEL SERÁ SALVAT

Recordeu la vocació d'Abraam

(C. LI.) 1 0iu-me, els qui seguiu la justicia,

els qui cerqueu Jahvé

:

mireu la roca d'on heu estat tallats,

la pedrera d'on heu estat trets.

2 Mireu Abraam, el vostre pare,

i Sara, la que us infanta.

Car a ell, ben sol, jo vaig cridar

i el vaig beneir i multiplicar.

3 Car Jahvé consola Sion,

consola totes ses ruines.

II.—Les tribulacions que els dolents 2.—Així com d'Abraam i Sara va fer

infligeixen sovint ais bons cauran sobre sortir tan gran poblé, també sabrá mul-
ells mateixos. tiplicar aquesta feble resta.
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Trasmudará el seu desert en paradís

i el seu sol eixut en jardí de Jahvé.

La joia i l'alegria hom hi trobará,

l'acció de grades i la remor deis cants.

Llum i salut de les nacions

4 Pareu l'esment, oh pobles, a ma veu,

oh nacions, pareu-me Porella,

car de mi eixirá la doctrina,

ma llei será la llum deis pobles.

5 Ma justicia s'atansa, ma salvació arriba,

mon brac fará justicia ais pobles.

En mi esperen les illes,

és del meu brac que confien.

6 Alceu els ulls cap al cel,

baixeu Pesguard a la térra

:

els cels s'esvairan com fum,

la térra es desíará com un mantell,

els seus habitants morirán com a mosques.

Pero ma salut durará eternament,

i ma justicia no tindrá fi.

La justícia de Jahvé, mes ferma que els tirans

7 Oiu-me, els qui coneixeu la justícia,

poblé que tens en ton cor la meva llei.

No temis els afronts deis homes

ni t'esglais de llurs ultratges.

8 Car les arnés se'ls menjaran com un vestit,

6, Ps. xxxvi, 39.

4.— Oh pobles... oh nacions. D'acord 6. — Les prometences de Déu son
amb el context, emprem el plural, en més fermes que el cel i la térra,

lloc del singular afixat del text hebreu.
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com llana se'ls menjaran els verms.

Pero ma justicia restará eternament,

i la meva salut, de segle en segle.

Les gestes antigües de Jahvé

9 Sorgeix, sorgeix, revesteix-te de forca,

brac de Jahvé,

sorgeix com en els temps antics,

com en els segles pretérits

!

¿No ets tu el que trinxares Rahab,

el que travessares el dragó?

10 ¿No ets tu el que eixugares la mar,

les aigües del gran abisme,

el que mudares les pregoneses de la mar

en via lliure per ais redimits ?

11 Els redimits de Jahvé ben cert tornaran,

tornaran a Sion amb crits de joia,

una joia eternal coronará llurs testes.

L'alegria i el goig els envairan,

la dolor i els laments fugiran.

SOCORS PROMÉS A ISRAEL

12 Sóc jo, sóc jo qui us consola!

¿Qui ets tu per témer un mortal feble,

un fill de l'home que es passa com l'herba

;

13 per oblidar Jahvé, ton Creador,

qui estengué els cels i fundá la térra,

per témer constantment, dia rera dia,

la ira de Topressor,

10, Ex. xiv, 21.

gó. Un altre nom de l'Egipte : vegeu

9.— Trinxares Rahab. En nota ante- XXVII, 1.

rior ja diguérem com Rahab és aHusió 11. — Reproducció quasi literal de

a l'Egipte (Sup. XXX, 7). — El dra- XXXV, 10.
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que cerca de fer-te perdre ?

¿On és, dones, la ira de l'opressor?

14 Ben prompte el pres será alliberat,

no morirá dins la masmorra,

ni li mancará el pa

!

15
Jo sóc Jahvé, ton Déu,

que avaloto la mar i ses ones braolen

;

el meu nom és Jahvé deis exércits

!

16
Jo poso mes paraules en ta boca,

i amb l'ombra de la má jo et protegeixo,

per estendre els cels i fundar una térra,

i per dir a Sion : Tu ets el meu poblé

!

L'alliberament dels exiliats

17 Deixonda't, deixonda't,

alca't, Jerusalem,

tu que begueres de la má de Jahvé

el calze de sa cólera,

el calze de Testordiment

tu Thas begut, tu Phas esgotat

!

18 Ve't aquí, ni un de sol que la guii

de tots els filis que infantá

!

ni un de sol a dar-li la má

de tots els filis que ella criá

!

19 Aquests dos mals t'han sobrevingut.

¿ Qui et fará mostra de pietat ?

Ruina i flagell, fam i espasa,

¿Qui et consolará?

20 Els teus filis defallits jauen,

16, Sup. xlix, 2. — 19, Sup. xlvii, 9.

16.— Segurament els nous cels i la beuratge tan estupefaent, que qui en beu
nova térra de la fi del món, d'on a- cau sota l'albir dels seus enemics.

quest text tindria un sentit escatoló- 19. - ¿Qui et consolará? D'acord amb
gic. el paraHelisme i el Gr. i Vg., llegim el

17.— El cal\i de T'estorditnent . Un verb en tercera persona.
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ais cantons de totes les vies,

com l'antílop agafat a la xarxa,

plens de la ira de Jahvé,

deis blasmes de ton Déu

!

Babilonia beura la copa d'ira de Jahvé

Escolta aixó, dones, malaurada,

ebria, i no pas de vi!

Així diu ton Senyor Jahvé,

ton Déu que pledeja peí seu poblé:

Ve't ací que jo trec de ta má

la copa de l'estordiment.

El calze de la meva ira,

no te'l beurás més.

I el posaré en la má deis teus tirans,

' en la má deis teus opressors,'

d'aquells que et deien :

Encorba't i passarem damunt

!

llavors que ton dors esdevenia com la térra,

com un camí per ais passants

!

Que Sion trenqui les cadenes

(C. LII.) ^esvetlla't desvetlla't,

vesteix-te de ta torca, Sion,

vesteix-te de tes més belles vestimentes,

Jerusalem, ciutat santa

!

Car d'ara més ja no entraran en tu

1'incircumcís i l'immund.

23.

—

En la má deis teus opressors. A
base del grec, puix manca en el text

hebreu.

—

Encorba't i passarem damunt.

Humiliació a qué sovint eren sotmesos
els presoners de guerra. Vegeu los. X,

24; Ps. CIX, 1.

1.

—

Vincircumcis iVimmünd. De la

nova Jerusalem— el eos místic de Crist

i la humanitat glorificada— serán exclo-

sos 1'incircumcís, co és el qui no perta-

nyerá per la fe al poblé de Déu, i l'im-

mund, $0 és el qui tindrá la nova ciuta-

dania sollada peí pecat.
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2 Espolsa't la pols, alga't dempeus,

asseu-te, Jerusalem

!

Deslliga't les cadenes del teu coll,

captiva, filia de Sion.

3 Car així diu Jahvé :

De franc heu estat venuts

i sense diners sereu rescatats.

4 Car així parla el Senyor Jahvé : A l'Egipte davalía per temps

el meu poblé per sojornar-hi, i sense raó roprimí Assur. 5
I ara,

¿qué m'hi tinc jo, ací, diu Jahvé, puix que el meu poblé ha estat

pres sense causa? Els seus tirans llancen bruels, diu Jahvé, i el

meu nom és ultratjat sense parar tot el dia.
6 Per tal, el meu poblé

coneixerá el meu nom; tan cert, en aquest dia sabrá que sóc jo qui

diu : Heu-vos-me ací

!

La bona nova; cant de deslliuranca

7 Oh que bells són damunt els monts els peus del missatger

que duu la bona nova de la pau

!

del qui duu la bona nova, del qui anuncia la salut,

del qui diu a Sion

:

— Ton Déu regna

!

8 Veu deis teus sentinelles ! Ells aixequen la veu,

llancen tots alhora crits de joia,

perqué veuen amb sos ulls

el retorn de Jahvé a Sion.

9 Esclateu a la una en crits de joia,

ruines de Jerusalem

!

4, Gn. xlvi, 6. — 5, Ez. xxxvr, 20; Rom. ir, 24. — 7, Nah. 1, 15; Rom. x, 15.

3.—Déu lliurá el seu poblé ais caldeus 7.—El profeta contempla ja els he-

de franc, i de franc els en deslliurará. ralds de la salut d'Israel recorrent el

4.—Jahvé recorda els captiveris de país muntanyós de la llar nacional

qué ha alliberat el seu poblé. jueva. Sant Pau (Rom. X, 1$) aplica

5.— Ací. La Caldea, on el profeta els aquest text a la predicació universal de

veus exiliats.

—

El meu nom és ultratjat. l'Evangeli.

Els caldeus feien irrisió de Jahvé, dient 8. — Els teus sentinelles. Els profe-

que no podia salvar el seu poblé. tes.
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Perqué Jahvé ha consolat el seu poblé,

ha rescatat Jerusalem.

10
Jahvé, el Sant, ha descobert son brac

ais ulls de tots els pobles

i tots els termenals de la térra

veuran la salut del nostre Déu!

Retorn de Babilonia

11 Partiu, partiu, sortiu d'allí,

no toqueu cosa immunda

!

Sortiu d'enmig d'ella, purifiqueu-vos

els qui porteu els vasos de Jahvé.

12 Pero no marxeu pas en tropell,

ni partiu pas com escápols,

perqué Jahvé anirá al vostre davant

i vostra reraguarda és el Déu d'Israel

!

ORACLE Q.UART

LES SOFRENCES I LA MORT DEL SERVENT DE JAHVÉ

CONTRAST ENTRE l'eSDEVENIDOR I EL PRESENT

13 Heus ací que mon Servent prosperará,

pujará, creixerá, s'elevará molt alt;

10, Ps. xcvn, 3.

10.—Ha descobert son brac. A la ma-
nera deis orientáis, per treballar més
cómodament.

11.—No toqueu cosa immunda. Per
no esdevenir indignes de trepitjar el

solar sagrat de la Pátria.

—

Els qui por-

teu els vasos de Jahvé. Els levites neces-

sitaven una puresa encara més gran.

Vegeu Nm. IV, 24 s.; VIII, 6 s. Cirus

torná, de fet, ais jueus tornants a Jeru-

salem una part deis vasos del temple :

Esr. I, 7-1 1.

12.—No... en tropell. Com a la sor-

tida de l'Egipte: Ex. XII, 1 1 ; Dt. XVI, 5

.

13 s.—Aquest fragment on són des-

crits amb exactitud esborronant les so-

frences del Servent de Déu no pot és-

ser aplicat sinó al Messias, com ho
entenia l'antiga tradició jueva i ho ha
entes sempre la cristiana, a comentar
pels Evangelistes : Mt. VIII, 17; Me.
IX, 11; XV, 18; Le. XXII, 31; lo. XII,

38. Vegeu també Act. VIII, 32; Rom.
X, 16; XV, 21; I Cor. XV, 3; I Ptr.

II, 22.

13.— Comenca l'oracle manifestant

la gloria que pervindrá al Crist deis

seus sofriments.
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u talment que molts s'han espalmat veient-lo,

de tan desparengat : ni d'home el seu aspecte,

ni son rostre com el deis filis deis homes

;

15
la multitud de les nacions l'admirará,

i els reis davant d'ell tancaran la boca.

Perqué veuran el que no els havien anunciat,

comprendran el que no havien mai sentit.'

Ha crescut enmig dels menyspreus

(C. LUI.) ^Qui creurá el que nosaltres hem sentit?

¿i el brac de Jahvé a qui será revelat?

2 Ha crescut davant d'EH com un planeó,

com un brot d'arrel sobre una térra eixuta,

sense forma, ni esclat per atreure les mirades,

sense beutat per fer-se desitjable.

3 Viltingut, rebuig de la humanitat,

home de dolors i fet a la sofrenca

;

com un davant de qui hom es vela la fac,

ha estat menyspreat, no Phem tingut per res.

Ha sofert per expiar els nostres crims

4 Cert, ell ha pres damunt seu les nostres sofrences,

i s'ha carregat les nostres dolors
;'

ell apareixia ais nostres ulls com castigat,

colpit de Déu i humiliat.

5
Ell ha estat traspassat pels nostres crims,

15, Rom. xv, 21. — 1, lo. xii, 38; Rom. x, 16. — 3, Me. ix, 11. — 4, Mt, vm, 17. — 5, I Cor. xv, 3.

; 15.

—

La multitud de les nacions Vad- de la visió que acaba de teñir i anun-
mirará. A base del grec, hem acceptat ciará adés i el nombre relativament curt

el sentit expressat per aquest verb,puix dels jueus que creuran en el Messias

que el verb del text hebreu ia^e «as- sofrent.

perget» delaVg., no ofereix un bon 2.—La causa de la incredulitat dels

sentit al context. jueus : la figura humil en qué s'ha pre-

1.

—

Qui creurá...} El profeta exprés- sentat.

sa alhora el carácter difícilment creíble
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mólt per les nostres malvestats

;

el cástig que ens dona la pau ha estat sobre ell

i per ses plagues hem estat guarits.

6 Tots nosaltres érem errívols com ovelles,

quiscun seguía el seu camí,

i Jahvé féu caure damunt d'ell

la iniquitat de tots nosaltres.

Innocent, occit per nosaltres

7
Ell ha estat maltractat i s'ha sotmés,

sense ni obrir la boca

;

com anyell dut a l'escorxador,

com ovella muda en mans del tonedor,

no desclogué sos llavis.

8 Per un judici inic és emportat

¿i qui pensa a defensar la seva causa,

quan és arrabassat de la térra deis vivents

i posat a morir peí pecat del meu poblé ?

9 Hom li fa la sepultura entre els inics,

mor entre els malfactors,

no havent-hi cap tort en ses obres

ni cap engany en sa boca

;

10 pero plagué a Jahvé de moldre'l a sofrences.

El guardó

Si ell ofereix sa vida en oblació peí pecat,

tindrá una gran nissaga, multiplicará els seus dies,

7, Mt. xxvi, 63; Act. vm, 32. — 9, I Ptr. 11, 22; I lo. m, s-

8. — La seva causa. Seguint alguns text hebr. a%ir; «potentat», per osst raí

exegetes, llegim la grafía del text hebr. «malfactors».

debaro: «la seva causa», en lloc de doro: 10.

—

Si ell ofereix. D'acord amb Vg.

,

«la seva generació».

—

La térra deis vi- llegim el verb en tercera persona, en

venís. Per oposició al llimb (xeol), so- lloc de primera. Noti's ací Tafirmació

jorn subterrani deis morts. de la llibertat del Crist a acceptar els

9.—Entre els malfactors. Seguint al- sofriments.

guns exegetes, substituím la grafía del
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i el designi de Jahvé prosperará en ses mans.

11 Pels sofriments de la seva ánima, ell ho veurá

i saciará els seus desigs.

El Just, el meu Servent, justificará les multituds,

i es carregará de llurs iniquitats.

12 Per aixó li daré la seva part entre els grans,

es partirá el botí entre els forts.

Per tal com ell lliurá la seva vida a la mort,

i fou comptat entre els malfactors,

mentre ell portava els pecats d'una multitud

i intercedia pels pecadors.

ORACLE CINQUE : LA JERUSALEM FUTURA

La seva fecunditat

(C. LIV.) 1 Alegra't, estéril, la que no infantares,

esclata en cants de joia, tu que ignoraves les dolors del part!

perqué els filis de la deixada són més nombrosos

que els filis de la maridada, diu Jahvé.

2 Eixampla la tinguda de la tenda,

desplega els tapissos del teu estatge !

No els retiris, allarga tes cordes,

aferma els teus pivots.

3 Perqué t'estendrás a má dreta i a má esquerra,

i la teva nissaga posseirá les nacions,

i poblará les ciutats desolades.

12, Me. xv, 28; Le. xxii, 37. — 1, Le. xxm, 29; Gal. iv, 27.

12.

—

Fou comptat entre els malfactors. ments del Messias. Jerusalem havia

Jesucrist s'aplicá ell mateix aquest ora- romás estéril després d'haver-la arrui-

cle : Le. XXII, 37.

—

Intercedía pels pe- nada i despoblada els caldeus. Llavors

cadors. Jesucrist ho féu a l'hora matei- també havia estat deixada per Déu, a

xa de la seva mort: Le. XXIII, 33, i causa deis seus crims.

continua fent-ho davant el Pare en el 3.— Universalitat del reialme mes-
cel : Rom. VIII, 34; Hebr. IX, 24. siánic.

r. — Efectes admirables deis sofri-
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4 No temis res, que no serás confosa,

no t'avergonyeixis, que no haurás pas d'enrogir-te,

ans oblidarás la vergonya de ta jovenesa,

i de l'oprobi de ton viduatge, ni en servarás memoria.
5 Car ton Espós será ton Creador,

Jahvé deis exércits és son nom.

I el teu redemptor és el Sant d'Israel,

ell será anomenat Déu de tota la térra

!

Esposa abandonada i represa

6 Car com una dona abandonada i trista,

Jahvé t'ha cridat,

com l'esposa de la joventut, que ha estat repudiada,

diu el teu Déu.
7 Un instant, un moment, jo et vaig abandonar,

pero jo et reprenc amb gran misericordia.

8 Desfermant les ones de ma cólera,

escondí mon rostre de tu per un moment

;

pero en ma clemencia eterna jo tinc pietat de tu,

diu ton redemptor Jahvé. .

9 Será per a mi com ais jorns de Noé :

talment com vaig jurar que el diluvi de Noé

no es vessaria més damunt la térra,

així jo et jur que no m'enutjaré més contra tu,

i que mai més en tu no m'irritaré.

10 Que es retirin les muntanyes,

i trontollin les comes !

pero mai més mon amor no s'allunyará de tu,

i el meu pacte de pau será incommovible,

diu el teu consolador Jahvé.
5, Le. i, 32. — 9, Gn. ix, 11.

4.— La vergonya de la jovenesa de la profecía de la indefectibilitat del reialme

nació santa era l'esclavatge de l'Egipte; messiánic.

l'oprobi del seu viduatge, l'exili de Ba- r 9.— Com ais jorns de Noé. Així lle-

bilónia. gim l'original hebr., d'acord amb les

8.—La nova alianca será perpétua; versions siríaca, caldaica i gregues.
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La nova Jerusalem inexpugnable

11 Afligida, tempestejada, sense conhort,

ve't ací que jo t'edifico amb jaspi,

sobre fonaments de safir.

12
Jo et bastiré merlets de robins

i portes de cristall

i tota una cintura de gemmes.
13

1 tots els teus filis serán ensenyats de Jahvé,

tos filis fruirán d'una gran pau.

14 Tu serás afermada sobre la justicia,

bandeja l'angoixa, car no tens res a témer,

i la terror, car no t'atenyerá pas !

15
Si algú t'ataca, aixó no vindrá pas de mi,

qui t'atacará, davant teu caurá.

16 Ve't ací que jo he creat el forjador

que amb el seu buf estiona la brasa,

i amb el seu treball en fa sortir una arma

;

pero jo he creat també el destructor per trencar-la.

17 Tota arma forjada contra tu s'afollará,

de tota llengua pledejant contra tu triomfarás.

Tal és Theréncia deis servidors de Jahvé,

tal la justicia que els vindrá de mi, diu Jahvé.

13, lo. vi, 45.

11. — T'edifico amb jaspi. D'acord
amb el grec, llegim nofek en lloc de

fuk : « antimoni ».

12.— Portes de cristall. En lloc de la

grafía dubtosa eqdah, llegim querah

:

« cristall ».

1 3 .
—Ensenyats de Jahvé. El coneixe-

ment de Déu i de la vera religió és molt
més pregón i molt més estés en l'Es-

glésia cristiana que en la Sinagoga.

14. — La justicia és ací la fidelitat a

Jahvé.
16. — Tant els enemics com els amics

de Jerusalem, els ha creats Jahvé.
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ORACLE SISÉ : LA VIA DE LA SALUT

Crida a les nacions

(C. LV.) 1 Oh vosaltres que teniu set, acudiu a les aigües,

fins vosaltres i tot que no teniu diners

!

Veniu, compreu blat i mengeu,

veniu, compreu sense diners,

sense barates, vi i llet.

2 ¿Per qué despeneu els diners en alió que no és pa,

i el vostre esforc en alió que no sacia?

Escolteu-me, i menjareu cosa bona

i us adelitareu amb menges gustoses.

3 Pareu l'orella i veniu a mi,

escolteu i viurá la vostra ánima;

i jo conclouré amb vosaltres un pacte eternal

:

les misericórdies assegurades a David.

4 Ve't ací que jo el dono per testimoni ais pobles,

per príncep i senyor a les nacions.

5 Ve't aci que cridarás nacions que no coneixes,

nacions que no et coneixen correrán envers tu,

a causa de Jahvé, ton Déu

i del Sant d'Israel, que et glorifica.

SUBLLMITAT DE LES \TES DE JaHVE

6 Cerqueu Jahvé mentre és trobador,

invoqueu-lo mentre és prop.

1, Eccli. u, 33. — 3, Act. xni, 34.

1-5.—Aquesta crida a totes les na- réncia al Messias: II Sm. VII, 11-16;

cions perqué vagin a satisfer llurs neces- Ps. LXXXVIII, 28-30.

sitats espirituals a la nova Jerusalem 4.

—

El dono per testimoni ais pobles.

demostra el carácter messiánic de tots Possiblement David, pels seu cántics,

aquests oracles. La perpetuitat de la pero certament i principalment, el Mes-
nova Alianza és reafirmada. sias.

3. — Les misericórdies assegurades a 5.—Com l'anterior, aquest v. tingué

David. Les prometences fetes al Rei- compliment en David (II Sm. XXII, 44;
Profeta, resumides en la que fa refe- Ps. XVII, 44), pero molt més en Crist.
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7 Deixi Tinic el seu camí

i el malvat els seus pensaments

!

I tomi a Jahvé, que en tindrá pietat,

al nostre Déu, que és ric en perdó !

*-Car mos pensaments no són pas vostres pensaments,

i vostres vies mes vies, declara Jahvé.

9 Tant com el cel s'aixeca damunt de la térra,

les meves vies són per damunt de les vostres,

i els meus pensaments més alts que els vostres.

10 Tal com la pluja i la neu baixen

de dalt del cel i no hi tornen pas

que no hagin arrosat, fecundat i fet germinar la térra,

donat la llavor al sembrador

i el pa al qui menja,

11
tal la paraula que surt de ma boca

no torna pas a mi estérilment,

ans ella acompleix el que jo vull,

fa alió per qué jo l'he enviada.

El retorn gloriós

12 Car vosaltres, ben cert, partireu amb joia

i caminareu en pau,

muntanyes i comes us aclamaran,

tots els arbres deis camps us aplaudirán.

13 En lloc deis esbarzers, creixerá el xiprer,

en lloc de les ortigues, creixerá el mirte.

De Jahvé será la gloria,

un monument etern que no será mai assolat

!

12.—La prometerla a qué es refereix

la fermanga anterior és el retorn deis

jueus de l'exili i l'edat d'or messiánica,

2 I • ANTIC TESTA MENT, VIII

de la qual aquell era el tipus. Així la

natura s'associa a la joia de la humani-
tat redimida.



5
io ISAIAS -LM, 1-5

ORACLE SETÉ : LA SALVACIO ES OFERTA ALS GEXTILS

LAL PREPARAR-5E PER A REBRE-LA

(C. LVI.) l Aixi parla Jahvé:

Guarden la dretura, practiqueu la justicia,

perqué ma salut es a punt d'arribar

i ma justicia va a maiiitestar-se.

3 Benaurat Thome que aixó tara,

i el fiU de l'home que s'hi entortirá,

guardant el sabat sense prot'anar-lo

i prevenint ses mans de tota obra dolenta.

S
I el fiD de Festrany, adlierit a Jahvé, no digui pas mai

:

Certament Jahvé m'excloura del seu poblé !

I que l'eunuc no digui ras

:

Ye't ací que jo sóc un arbre sec !

4 Car ais eunucs així parla Jahvé :

A aquells qui guarden els meus sábats

i escolleixen alió que a mi em plau

i resten ferms en el meu pacte

5
jo els donaré a casa nieva i dintre els meus murs

un monument i un QOm

millors que filis i tilles

;

jo els donare un nom perpetu

que no deperirá.

1, Sap. i, i.

5.

—

Eljdlde Festrany. Els estrangers 4. — L'nica condició per a ésser ad-

convertits al judaisme i que compilen, mes al nou Israel és complir la voluntar

almenys parcialment. la lie i de Moisés. de Déu.
Vegeu Dt. XXIII, 7-8.— Veunuc. Es- 5 .

— L'k r>:or:urv. C'rt t. Llegim a II Sm.
mentat per tal d'indicar la universalitat XVIII. 18, que Ahsalom s'erigí un mo-
absoluta del regne messiánic, per tal nument perqué no tenia posteritat. —
com la Uei mosaica era molt severa Millors que filh i filies. AHusió palesa a

envers ells i no els permetia d'entrar la gloria de la virginitat en el reialme

en la nació santa: D:. XXIII, i.— Un messiánic.

arbre sec. Que no pot produir fruits.
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6
I els filis deis estranys adherits a Jahvé

per ministrar-lo i per amar el seu nom,

per ésser els seus servents,

tothom qui guardi el sábat sens profanar-lo

i resti ferm en el meu pacte,

7
jo els menaré a ma Muntanya santa

i els engojaré en ma Casa d'oració.

Llurs holocaustos i sacrificis serán acceptes en mon altar,

perqué ma casa es dirá Casa d'oració

per a tots els pobles

!

8 Aixó diu el Senyor Jahvé

que aplega els dispersáis d'Israel

:

Amb els aplegats jo n'aplegaré d'altres

!

ORACLE VUITE: ELS MALS ISRAELITES, EXCLOSOS DEL REIALME

Indignitat dels caps

9 Bésties dels camps,

veniu a menjar totes,

i vosaltres també, bésties de la selva.

10Mos guardians són tots cees

que no comprenen res.

Tots ells són gossos muts

que no poden lladrar,

somnien, s'ajeuen

aimen de dormir.

7, Mt. xxi, 13; Me. xi, 17; Le. xix, 46.

7.

—

Ma casa es dirá Casa a"ora ció.

Text citat per N. S. Jesucrist quan ex-

pulsa els mercaders del temple : Mt.
XXI, 13.

9.—Nova profecía : contra els israe-

lites que no entraran en el regne mes-
siánic.

Bésties dels camps. Figura de les na-

cions gentíliques.

10.

—

Mos guardians. Així llegim el

text hebr. amb sufix de primera perso-

na, en lioc del sufix de tercera persona.

Signifiquen els caps d'Israel, sobretot

els profetes.— Gossos muts. Que no avi-

sen la vinguda del llop.
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n Els gossos són golafres

no saben saciar-se.

Quant a pastors, no hi comprenen res.

Tots segueixen llurs camins,

cadascú el seu profit.

lí Veniu— diuen— que vaig a cercar vi,

i ens omplirem de licors!

Demá será com avui

un dia gran, molt gran, de joia!

(C. LVII.) Ajustes mor

i ningú no hi para esment

;

els piadosos són enduts

i ningú no s'adona

que el just és endut a causa del mal,

2 per entrar en la pau

:

descansen en el seu Hit

tots els qui caminen dreturerament.

Amenaces contra els dolents

3 Pero, vosaltres, atanseu-vos,

filis de fetillera,

nissaga d'adúltera i de prostituta

!

4 ¿De qui us burleu?

¿ A qui feu truferies

i traieu la llengua?

¿No sou, per cas, filis de pecat

i raca de mentida?
5 Ardents de cobejan^a vora els terebints

imminents ; i ningú no s'adona d'aquest
12.—Paraules posades en boca d'un sentit de Uur mort.

d'aquests mals pastors, que invita els 3.

—

Filis de fetillera... Títols de
altres. gran ignominia per ais membres de la

Demá será com avui. La disbauxa, nació elegida. Vegeu Mt. XII, 39;
dones, era diária. XVI, 4. Aquesta fetillera és Jerusalem,

1.—Els justos són trets del món per- donada a la magia i a la idolatría.

qué no hagin de veure els grans cástigs 5.— Vora els teberints. Vegeu I, 29.
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sota tot arbre esponerós,

que immoleu els filis en la llera deis torrents,

en els buits de les roques

!

6 Les roques llises deis torrents són el teu dot;

ve't ací, dones, la teva herencia

!

A elles tu fas libacions

i portes ofrenes.

¿Per cas, de tot aixó estaré satisfet?

7 Damunt una muntanya alta, sobirana,

has posat el teu ja$,

i ádhuc allí muntes

a fer sacrificis.

8
I darrera la porta i el llindar

has posat el teu símbol,

car lluny de mi descobreixes el teu Hit,

i hi muntes, i Peixamples;

tu llogues un d'aquells

amb qui et plau d'acotxar-te,

i fas signes amb les mans.
9 Tu corres a Mélec amb oli

i et multipliques els perfums,

tu tramets lluny tos missatgers,

els envies fins al llimb.

°Et canses de tants camins,

pero no dius : Es endebades !

Trobes encara forca en tes mans,

Immoleu els filis. Práctica idolátrica

inhumana, bastant freqüent. Vegeu II

Rg. XXIII, io.

6.— Les roques llises deis torrents. Era
sobretot a la valí de Ben-Hinnom on els

israelites feien els seus sacrificis a Mo-
loc o Mélec.

7. — Damunt una muntanya alta...

En aquest verset i següents fins al

verset io es fa aHusió al cuite natura-

lista de les divinitats deis pobles veíns,

el qual anava seduint els israelites.

8. — Darrera la porta i el llindar.

Omplien les cases d'ídols.

—

Lluny de

mi descobreixes el teu Hit. La infidelitat

d'Israel envers Jahvé és sovint compa-
rada a un adulteri.

9.— Tu corres a Mélec. Vg. tradueix

«ornasti te regi», amb probable aHusió

a les aliances amb els reis estrangers.

Més aviat sembla tractar-se d'una divi-

nitat.
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per aixó no desdeixes.

11 ¿Qui és que tems, de qui tens por,

per així ésser-me infidel,

per no recordar-te més de mi

ni passar-ne més ansia?

¿No és cert que jo he callat

i he aclucat els ulls,

i tu ja no em temies ?

12
Jo faré conéixer ta justicia,

tes obres, que de res no et serveixen.

13 Crida, i et salvaran els teus ídols

!

El vent se'ls endura tots,

un buf se'ls emportará

!

PROMETENCES DE BENAURANgA PER ALS FIDELS

Pero qui confia en mi heretará la térra,

posseirá ma muntanya santa.

14
1 hom dirá: Obriu, obriu, fresseu la via,

lleveu tot entrebanc del cami del meu poblé

!

15 Car així parla PAltíssim

el del sojorn etern i del nom sant:

Mon estatge és l'excelsitud i la santedat,

pero també és amb Trióme afligit i humiliat,

per revifar l'esperit deis humils,

per revifar els cors contrits.

16 Car no vull pas discutir eternament

ni estar sempre encolerit,

car davant meu defalliria l'esperit,

les animes creades meves.
17 Per sa malvestat, un moment em vaig irritar,

14, Inf. lxii, 10.

12. — Ta justicia. Expressió irónica 17.

—

Per sa malvestat, un moment.

per a designar els seus crims. D'acord amb el grec, llegim el text

14.

—

Fresseu la via. Per ais qui tor- hebreu baavono regaa.

nen de l'exili. Vegeu XL, 3.
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i el vaig ferir, i me li vaig escondir, i m'hi vaig rabejar,

i ell, rebel, ana pels camins del seu cor.

18 Sos camins, jo els he vistos, i jo el guariré.

Jo li daré el repós i consols ben complits,

19 en llavis deis seus afligits posaré accions de grades.

Salut, salut a qui és lluny i a qui és prop

!

diu Jahvé, jo el guariré

!

20 Pero els inics son com la mar tempestejada

que no pot encalmar-se,

i ses ones escupen fang i llot.

21 No hi ha pau, diu mon Déu, per ais inics

!

SECCIÓ TERCERA

LA JERUSALEM CELESTE

ORACLE PRIMER : LA SANTEDAT VERA I LA FALSA

El dejuni i el sábat

(C* LVIII.) 1 Crida a gorja plena, a tot esclat,

fes retrunyir ta veu com una trompeta.

Denuncia al meu poblé les seves maldats

a la Casa de Jacob els seus pecats.

2 Dia rera dia ells em cerquen,

volen saber les meves vies

:

com una nació que hagués complert la justicia

i no hagués deixat el precepte de son Déu.

Ells em demanen els judicis justos,

els abelleix d'atansar-se a Déu.

21, Sup. XLVIII, 22.

19.

—

A qui és lluny i a qui és prop. de cástig per a llurs enemics i de sal-

Als gentils i ais jueus. vació d'Israel.

2.

—

Els judicis justos. Les sentencies
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3 ¿Qué en traiem del dejuni, si no ho veus,

d'afligir la nostra ánima si tu no hi pares ment ?

Al jorn que dejuneu, feu els vostres negocis

i espremeu tots els vostres jornalers.

4 Cert, és per amor a bregues i odis a que dejuneu,

per ferir a cops de puny, iniquament.

No és pas amb dejunis com els que feu avui

que els vostres clams serán escoltats allá dalt.

6 ¿Es un parell dejuni el que a mi m'abelleix

el dia en qué Phome afligeix la seva ánima?

¿Colltórcer la testa com un jone,

acotxar-se sobre el sac i la cendra ?

Es aixó el que anomeneu dejuni,

un dia agradable a Jahvé ?

6 No sabeu, per cas, el dejuni que em plau,

diu el Senyor Jahvé

:

Rompre els lligams d'iniquitat

desfer els llamos del jou.

Amollar lliures els opresos,

trencar tot dogal.

7 Partir-se el pa amb el famolenc,

acollir els pobres sense sostre,

qui trobi un nu, que el vesteixi,

davant son germá no fer-se fonedís.

8 Llavors ta llum apuntará com l'alba

prompte serán pellades tes ferides,

marxará ta justicia davant teu,

darrera teu, la gloria de Jahvé.

3 Llavors tu cridarás i Jahvé respondrá

ais teus clams i dirá : Ve-te'm ací

!

5, Zach- vn, 5. — 7, Ez. xvm, 16; Mt. xxv, 35.

5.— Colltórcer la testa com un jone. amb el grec, car manca en el text he-

Caminaven amb afectació : corbats i breu.

revestits de cilici, veritable anticipació 7. — Partir-se el pa. Els pans són

deis fariseus. molt prims a l'Orient: no es tallen, sino

6. — Diu el Senyor Jahvé. D'acord que es trenquen.
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Si Henees de ta casa l'opressió

el senyalar amb el dit i el malparlar,

10
si del teu pa dones al famolenc

i si sadolles l'ánima afligida,

ta llum s'elevará dins les tenebres

tes ombres tornaran migdia pie,

n sempre Jahvé será la teva guia

i en el desert sadollará ton ánima.

Ell ais teus ossos donará la for<:a,

serás semblant a un jardí regat

i semblant a la deu de l'aigua viva

que no s'estronca mai.

12
1 bastirás els enderrocs antics,

remuntarás el que han fundat els segles

;

hom et dirá reparador de bretxes,

restaurador d'estatges en ruines.

13 Si tu t'abstens de conculcar el sábat,

de tractar deis negocis al jorn sant,

si anomenes el sábat tes delicies,

venerables les coses santes de Jahvé.

Si tu m'honores deixant els teus afers

el teu cobeig, la parleria vana,

14 llavors tu posarás en Jahvé tes delicies,

jo menaré ton carro ais alts cims de la térra.

Jo et faré gaudir de Theréncia de Jacob, ton pare

:

la boca de Jahvé és la que ho ha dit

!

12, Ini. lxi, 4.

9.—El senyalar amb el dit. Gest amb
qué feien burla i irrisió d'una persona.
—Malparlar. Proferir iniquitats.

10.— Si del teu pa dones. D'acord amb
el grec, substitui'm la grafía nafxeka :

«la teva ánima», per lahmeka : «el teu

pa». — Les tenebres i les ombres sig-

nifiquen ací la tribulació i la dissort.

14.

—

Jo menaré ton carro ais alts cims

de la térra. Des de l'exili, on Isaías su-

posa el lector, menará el seu carro ais

cims de les muntanyes i a lesfortaleses

de la térra santa, com per veure-la tota

i prendre'n possessió de bell nou.
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ORACLE SEGON

LA CONVERSIÓ D'ISRAEL, BASE DE LA NOVA ALIANZA

Penediment i salvació

(C. LIX.) 1 Cert, la má de Jahvé no és massa curta per a salvar

ni la seva orella massa dura per a oir.

2 Pero les vostres maldats han obert un abisme

entre vosaltres i el vostre Déu,

els vostres pecats li han fet cobrir el rostre

per tal de no sentir-vos.

s Car les vostres mans són sollades de sang,

els vostres dits, d'iniquitats,

els vostres llavis pronuncien la mentida,

la vostra llengua té parleries ávols.

4 Ningú no demanda amb dret de justicia,

ningú no pledeja amb bona fe;

es fien de vanitats i diuen coses falses,

conceben el mal i infanten la iniquitat.

5 Coven ous de basilisc,

teixeixen teles d'aranya

;

qui menja de llurs ous, en mor,

els trenqueu, i en surten vibres.

6 Llurs teixits no serveixen per a vestir,

de l'obra de llurs mans hom no pot pas cobrir-se.

Llurs treballs són treballs de malvestat,

una obra de violencia teñen en mans.

i, Nm. xi, 23; Sup. l, 2. — 3, Sup. 1, 1 j. — 4, Iob xv, 3 j.

1. — No és massa curta. Vegeu, 5.

—

Ous de basilisc. Plans moltperni-

L, 2 ciosos. Si participeu en aquests plans

4.— Conceben el mal i infanten la ini- (qui menja...), moriu com emmetzi-
quitat. El designi i Pexecució del mal. nats; si us hi oposeu (els trenqueu), en

Vegeu la mateixa metáfora en Iob XV, surten vibres que us piquen mortal-

31 i Ps. VII, 15. ment.
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7 Llurs peus corren vers el crim,

cuiten a escampar sang innocent,

llurs pensaments són pensaments de mal,

sota llur pas deixen devastació i ruina.

8 El viarany de la pau els és desconegut,

no hi ha gens de justicia en llurs senderes.

Es fan corriols tortuosos,

qui els segueix no coneix mai la pau.

Israel es confessa mereixedor de cástig

9 Es per aixó que el judici s'ha allunyat de nosaltres

i la justicia no ens arriba.

Esperem la llum, i ve't ací la tenebra,

la claror del dia, i caminem a les fosques.

10 Caminem a les palpes, com els cees al llarg del mur,

com a orbats deis ulls caminem a les palpes,

ensopeguem en pie migdia com al crepuscle,

entre homes vigorosos ens assemblem ais morts.

11 Udolem tots nosaltres talment óssos,

gemeguem mateix que colomes

;

esperem el judici, i no ve res,

la salvació, i s'ha allunyat de nosaltres

!

12 Car les nostres rebellions s'han multiplicat davant teu

i els nostres pecats ens denuncien,

perqué els nostres crims són amb nosaltres

i coneixem les nostres iniquitats

:

ls Ésser rebels i renegar de Jahvé,

fer-nos enrera, Uuny del nostre Déu,
7, Pr. 1, 16; Rom. ra, 1 j.

7.—Sant Pau (Rom. III, 15-17) cita 10.

—

Caminem a les palpes. Reminis-
aquest vers i el comencament del se- céncia de Dt. XXVIII, 29.

—

Entre ho-

güent per demostrar la profunda cor- mes vigorosos... Entremig de les nacions
rupció del llinatge humá. que els dominaven, sobreixents de ri-

9.

—

El judici... la justicia. La salva- queses, patien fretura mortal,

ció i la llibertat.
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proferir la perfidia i la revolta,

concebre i treure del cor parleries de mentida.
14

1 el dret s'ha retirat,

i la justicia es manté ben lluny

;

la bona fe ensopega a la placa pública

i la dretura no troba seti enlloc.

15 La bona fe ha estat bandejada

i qui s'absté del mal és espoliat.

La VENJANgA de Jahvé

Jahvé ho veié i desplagué a sos ulls

que no hi hagués ja dretura.

16
1 veié que no hi havia ningú,

i s'estranyá que no hi hagués intercessor.

I així el seu brac fou el seu ajut,

i la seva justicia, el seu sosteniment.

17 Es revesti de la justicia com d'una cuirassa,

posa en sa testa el case de la salut,

i es posa per cota la venjanca,

s'embolicá la gelosia com un mantell.

18 Tais obres, tal retribució,

ira per ais contraris, represálies per ais enemics

;

contra les illes donará represálies.

19
1 a Ponent temerán el nom de Jahvé,

i al Llevant la seva maj estat;

car vindrá com un torrent d'ones furioses

empés per Paleñada de Jahvé.

La salvació per als jueus exiliats

20 Pero per a Sion ve com a redemptor,

per als convertits del pecat a Jacob,

17, Eph. vi, 17; I Thes. v, 8. — 20, Rom. xi, 26.

17. — Els atribuís de Déu són figu- satge a Eph. VI, 14-17 i I Thes. V, 8.

rats per les peces de l'armadura d'un 19.—De tot arreu es convertirán a

guerrer. Sant Pau imita aquest pas- Jahvé.
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diu Jahvé.

21 Per mi, heus ací la meva alianza amb ells,

diu Jahvé

:

Mon esperit és en tu

i ma paraula que jo he posat en ta boca

no deixará ta boca ni la deis teus filis,

ni la boca deis filis deis teus filis,

diu Jahvé, d'ara més i per sempre.

ORACLE TERg : GLÓRIA DE LA NOVA JERUSALEM

Brillant de la. llum de Jahvé

(C. LX.) 1 Alca't! i esclata en llum, car ta claror sorgeix

i la gloria de Jahvé es lleva sobre tu.

2 Ve't ací que tenebres cobreixen la térra

i una ombrosa obscuritat els pobles,

pero sobre tu hi ha l'aurora de Jahvé

i sobre tu es manifesta sa gloria.

3
I les nacions caminen a ta llum,

i els reis a les clarors de la teva alba.

4
Al<;a els teus ulls i mira entorn de tu,

tots ells s'apleguen i vénen envers tu,

tos filis vénen de lluny,

tes filies són portades al muscle.

5 Ho veurás tu i esclatarás en llum,

ton cor exultará amb gran meravella,

car els tresors del mar t'afluiran,

4, Sup. XLIX, l8.

21.—Un altre presagi de la indefec- solada, caiguda en les tenebres de l'es-

tibilitat de l'Església de Crist.

2.—Reprodúcelo d'un prodigi de l'É-

xode : X, 21-23.

clavitud i la miséria.

LX. — Discurs íntegrament messiá-
nic, a oposar al cap. XLVII, on es

descriu la caiguda ignominiosa de Ba-
bilonia.

3.—La conversió de tots els pobles

al Déu d'Israel.

1.— El profeta parla a Jerusalem de- 4.—Repetido de XLIX, 18-22.
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1

els béns de les nacions t'arribaran.

6 Onades de camells et cobriran,

de dromedaris de Madian i d'Efá,

tots aquests vénen de Sabá

portant-te or i encens

i publicant les glories de Jahvé.
7 Els ramats de Cedar s'aplegaran en tu,

els moltons de Nebaiot et serán servits,

pujaran al meu altar ben acceptables

i així glorificaré la casa de ma gloria.

8 <¿Qui són aquells que volen com núvols,

com coloms a llur colomar?
9 Cert, els navilis s'apleguen per a mi,

i els vaixells de Tarsis obren la marxa.

Per portar de ben lluny els teus filis

amb llur or i llur argent,

peí nom de Jahvé, ton Déu,

peí Sant d'ísrael que et glorifica

!

Jerusalem reedificada

10 Els filis deis estrangers rebastiran tos murs,

llurs reis serán tos servidors,

perqué si jo t'he colpit en la meva ira,

en ma benvolenca, jo tinc pietat de tu.

11
1 tes portes serán tostemps obertes,

11, Apc. xxi, 25.

6-9.—Els versets 6 i 7 anuncien la procedents d'Abraam per Agar. Es de-

vinguda deis pobles de l'Orient; els dicaven a la ramaderia, d'on la natura

8 i 9, la deis de l'Occident. de llurs ofrenes.

6.—Madian i Efá són dos pobles sor- 8.—El profeta veu la mar Mediterrá-

tits de la soca d'Abraam per Cetura nia plena de navilis que duen a Jerusa-
(Gn. XXIV, 2-4); habitaven el nord-est lem els pobles occidentals i llurs tre-

de l'Arábia, a les vores del golf Elaní- sors.

tic.

—

Sabá. L'Arábia, abundant en or i 9.

—

Els navilis s'apleguen. En grácia

perfums. Aquest verset és aplicat per al paraHelisme, substitui'm la grafía iim:

la nostra liturgia a l'adoració de Jesús « illes » del text hebreu, per siim : «ña-
péis Magues. vilis ». — Els vaixells de Tarsis. Vegeu

7. — Cedar. Nebaiot. Altres tribus II, 16.
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ni de nit ni de dia no les tancaran,

per tal de dur-te els béns de les nacions,

i llurs reis al cap deis seguicis.

12 Car la nació i el reialme que no et servirán, deperiran,

i així les nacions serán exterminades.

13 La gloria del Liban vindrá a tu,

el xiprer, el pi i el boix tots ensems

per embellir el lloc del meu santuari,

per decorar el lloc on reposen mos peus.

14 A tu vindran abatuts els filis deis teus tirans,

a tos peus es prostraran aquells qui t'escarníen,

i t'anomenaran la Ciutat de Jahvé,

la Sion del Sant d'Israel.

15 En compte d'ésser abandonada,

odiada i preterida,

jo faré de tu un prodigi perpetu,

les delicies de les generacions.

16 Tu xuclarás la llet de les nacions,

tu xuclarás el mugró deis reis,

i sabrás com jo, Jahvé, sóc ton salvador,

ton redemptor, el Fort de Jacob.

17 Al lloc de l'aram, jo posaré or,

al lloc del ferro, posaré argent,

i al lloc de la fusta, aram, i al lloc de les pedrés, ferro.

Jo et donaré per magistrat, la pau,

i per sobirá, la justicia.

18No es parlará més d'injustícia al teu país,

de destrucció i ruina dins els teus termes

;

els teus murs anomenarás Salut,

i les teves portes, Gloria.

13.

—

La gloria del Liban. Els arbres El lloc on reposen mos peus. AHu-
que adornen el Liban i que són mencio- sió a Tarca de TAlianza. Vegeu I Par.
nats després. XXVIII, 2.
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Llum eterna i justícia

19 El sol ja no será ta llum de dia,

la lluor de la lluna no t'illuminará més,

sinó Jahvé será ta llum perpetua,

el teu Déu la teva resplendor.

20 El teu sol no es pondrá més,

ni minvará més la teva lluna,

perqué Jahvé será ta llum eterna,

i els dies del teu dol ja són complerts.

21 El teu poblé será un poblé de justos,

i posseirá la térra per sempre

;

rebrots de la plantada de Jahvé,

obra de mes mans feta per exultar.

22 Del més petit, en sortirá un miler,

del més ínfim, una nació puixant.

Jo, Jahvé, al temps previst,

ho acompliré de pressa.

ORACLE QJJART : EL SERVENT DE JAHVE, SALVADOR I MITJANCER

La seva missió, anunciada per ell

(C. LXI.) 1 L'esperit del Senyor Jahvé és sobre mi,

perqué Jahvé m'ha ungit

:

ell m'ha enviat a dur la bona nova ais malaurats,

a guarir els atuíts de cor,

a anunciar ais captius la llibertat,

ais presoners la deslliuranca,

19, Apc. xxi, 23; xxii, j. — 1, Le. iv, 18.

19.—Vegeu XXX, 26. 1.—Vegeu Le. IV, 16 s. on N. S.

21.— Plantada de Jahvé. Substituim Jesucrist s'aplica aquest oracle.

la grafía mattau per matt a : «plantada» M'ha ungit. Expressió metafórica

i per l'anagraraa del nom de Jahvé. que significa la col-lació d'una missió

22.—Creixenca rapidíssima del reial- sagrada,

me messiánic.



ISAIAS -LXI, 2-8 331

2
a publicar un any de gracia de Jahvé,

un jorn de venjanca per al nostre Déu,

consolar tots els afligits,
3 ordenar

els endolats de Sion, i posar-los

una diadema en lloc de cendra,

Poli del goig en lloc de dol,

mantell de festa en lloc de cor retut.

I de nom els dirán arbres de justicia,

plantada de Jahvé feta per a exultar.

4 Ells rebastiran les ruines antigües,

restauraran els enderrocs del passat,

rejoveniran les ciutats desolades,

ruinoses des de moltes époques.

5
I allí hi haurá estrangers per péixer-us els ramats,

estrangers us serán llauradors i vinyaters.

6
I vosaltres sereu anomenats sacerdots de Jahvé,

hom us dirá ministres del nostre Déu.

Menjareu la riquesa de les nacions,

us gloriejareu amb llur magnificéncia.

7 En lloc de la doble vergonya i confusió

i de la part d'oprobi i d'irrisió,

en llur térra posseiran el doble

i hi haurá per a ells joia perpetua.

8 Car jo, Jahvé, amo la dretura,

i odio el pérfid lladronici,

2, Mt. v, j. — 4, Sup. lviii, 12.

2.— Un any de gracia. AHusió a l'any 4.— Conversió deis gentils. Els jueus

sabbátic, o jubilar, amb els seus privi- teñen el primer lloc en la vocació al

legis : Lv. XXV, 8s. L'així simbolitzat reialme messiánic.

és l'Era messiánica. 6. — Sacerdots de Jahvé. Realització

3.— Una diadema en lloc de cendra. de Poracle de l'Exode, XIX, 6.

Hom es posava cendra al capen senyal 7.

—

D'oprobi i d'irrisió. Seguint al-

de dol. Vegeu II Sm. XIII, 19. — L'o/¿ guns exegetes, substituim la grafía ia-

delgoig. Hom s'ungia d'oli en els fes- ronnu: «canten», per uaroq : «oprobi».

tins. Vegeu Ps. XXII, 5; XLIV, 8; 8. — El pérfid lladronici. Seguint el

Le. VII, 46.

—

Mantell de festa. Un ves- grec i trad. siríaca i caldaica, substituim

tit de luxe que només es duia en actes la lectura beola del hebr. per beauela :

joiosos. «en perfidia».

22-ANTIC TESTAMENT, VIII
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jo els donaré fidelment llur recompensa,

faré amb ells un pacte etern.

9 Llur nissaga será coneguda entre les gents

i llur posteritat enmig deis pobles,

tothom qui els veurá, en ells reconeixerá

la raca beneída de Jahvé.

CÁNTIC DE L'EsPOSA DE JaHVE

10Amb un gran goig jo em gojaré en Jahvé,

i mon ánima en mon Déu exultará,

perqué m'ha revestit de vestits de salut,

m'ha cobert d'un mantell de justicia.

Tal un nuvi es cenyeix el front d'una diadema,

tal una núvia s'abilla amb sos joiells.

11 Car talment com la térra fa esclatar els seus gérmens

i com un jardí fa germinar les llavors,

aixi el Senyor Jahvé fa germinar la justicia

i la gloria davant totes les nacions.

ORACLE CINQUÉ : EL ZEL DEL SERVENT DE JAHVÉ PER SION

LA SALUT EXIMIA

(C. LXII.) *Per amor de Sioñ, jo no callaré,

i per amor de Jerusalem, jo no reposaré,

fins que sa justicia brillará com l'aurora

i la seva salut com una torxa ardent.

2 Llavors els pobles veuran la teva justicia

i tots els reis la teva gloria,

i hom t'anomenará amb un nom nou

11.—Contrast amb l'esterilitat espiri- tual de l'antic regne teocrátic.
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que la boca de Jahvé escollirá.

3
1 serás corona de gloria en la má de Jahvé

i diadema reial en la má de ton Déu.
4
Ja no et dirán mai més : Abandonada

;

no anomenaran ja ta térra : Desolado,

ans hom t'anomenará : Ella-mon-plaer,

i la teva térra : Desposada.

Car en tu es complaurá Jahvé

i ta térra tindrá un espós.

5 Com un fadrí es mullera amb una verge,

així qui t'haurá bastit amb tu es mullerará,

i com s'alegra l'espós en l'esposa,

així en tu s'alegrará ton Déu.

Próxim alliberament ; seguretat futura

6 Sobre els teus murs, Jerusalem, jo poso guardes,

que nit i dia mai no callin

!

Vosaltres, que feu que Jahvé recordi,

no prengueu gens de repós !

7 Ni li doneu pas treva fins que no restableixi

Jerusalem per fer-ne gloria de la térra.

8 Jahvé ho ha jurat per sa dreta

i peí seu bra$ puixant

:

No donaré més el teu blat

per menjar ais teus enemics,

el fill de Pestranger no beurá més ton vi

peí qual et fatigares.

9 Ans aquells qui hauran fet la collita, la menjaran

4.—Abandonada. Vegeu LIV, 1-6.— tit», en lloc de banaik: « els teus filis ».

Ella-mon-plaer. Segurament el nom 6.

—

Guardes. Molt probablement els

anunciat al v. 2. Vegeu Os. II, 19. profetes.

—

Que Jahvé recordi. Les seves

5. — Qui Maura bastit. Recolzant- prometences.
nos en l'expressió de LV, 5, llegim 8.—No donaré més el teu blat. No
el text hebr. bonaik: «qui t'haurá bas- sofrirás mai més cap invasió.
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i lloaran Jahvé.

Els qui hauran fet la verema, beuran el vi

ais atris del meu santuari.

La salvació és imminent

10 Passeu, passeu per les portes,

aplaneu un camí per al poblé

!

Fresseu, fresseu la via, espedregueu-la,

alceu una senyera per ais pobles.

11 Ve't ací que Jahvé proclama

fins ais extrems da la térra

:

12 Digueu a la filia de Sion

:

Ve't ací el teu salvador que arriba.

Ell ve amb sa recompensa

davant d'ell van sos guardons.

13
1 hom els dirá: Poblé sant,

redimit per Jahvé

;

i hom t'anomenará : Desitjada,

Ciutat-no-abandonada.

ORACLE SISÉ : CÁSTIG DELS ENEMICS DE SION

EL DIA DE LA VENJANQA DE JAHVE

(C. LXIII.) ^Qui és aquell que arriba emporprat

amb els vestits escarlata, ni els d'un veremador ?

10, Sup. lvii, 14. — 11, Zach. ix, 9; Mt. xxi, 5.

10. — Exhortació adregada, literal-

ment, ais jueus captius a Babilonia.

Vegeu els passatges sembláis : XLVIII,

20; LII, 10-12.

—

Alceu una senyera per

ais pobles. Perqué vinguin a contemplar
el passatge deis israelites alliberats, o
a fer-los escorta.

LXIII.— Cástig deis enemics de Sion,

exposat en forma de diáleg entre el pro-

feta i el Messias, en la figura d'un guer-

rer que torna vencedor del combat.

1 .
— Que arriba emporprat. Seguint

molts exegetes, substituim la lectura

meedom: «d'Edom» per meadam, «em-
porprat».

D'un veremador. Seguint els matei-

xos crítics anteriors, substituim la lec-

tura mi bosra : «des de Bosran», per

miboser : «d'un veremador». La raó

per a aqüestes substitucions és que el

context no fa especial referéncia a Edom
i Bosra, sinó ais pobles en general.
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¿I així abillat amb magnificencia,

s'enalteix en la grandor de sa for^a?

— Sóc jo, que parlo amb justicia

i sóc poderos per a salvar.

2— ¿Per qué són vermells els teus vestits

com els vestits deis trepitjadors de raims?

3— Tot sol he trepitjat al trepitjador

i d'entre els pobles ningú no ha estat amb mi

;

i els he trepitjats en la meva ira,

i els he calcigats en la meva furor,

llur sang ha esquitxat la meva roba,

me n'he tacat tot el vestit.

4 Car un jorn de venjanga era en el meu cor,

Tany de ma redempció era arribat.

5
Jo havia mirat, i ningú en mon ajut

;

m'havia astorat, i ningú a sostenir-me !

Llavors mon brac, m'ha dat socors

i ma furor m'ha sostingut.

6
I en ma ira he calcigat els pobles,

els he capolats en la meva furor,

he escampat per térra llur sang.

ORACLE SETÉ : PREGARIA PER ISRAEL

Recordaba dels beneficis antics

7 Les mercés de Jahvé jo celebraré,

les glories de Jahvé,
2, Apc. xix, 13.

3 . — La imatge del trepitjador de

raims surt en altres llibres de la Biblia,

per descriure actes de valor : Ioel III,

16: Thren. I, 15; Apc. XIV, 18. Ha es-

tat tot sol a trepitjar, perqué l'obra

messiánica és exclusiva del Servent de

Déu.
4.— Un jorn de venjanca. VegeuLXI,

2, on és oposat a l'any de grácia.

5.—Vegeu LIX, 16.

6.—Els he capolats. En grácia al pa-

ralielisme i algunes antigües versions,

llegim el text hebr. aixabberem en lloc

de aixqaquerem: «els embriaguí».

7. —Els jueus exiliats demanen socors

a Jahvé.
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1

en tot el que Jahvé ha fet per nosaltres,

pie de bondat per la Casa d'Israel,

el que ell ha fet per nosaltres en sa misericordia

i en l'abundáncia de sa benvolenca.

Els favors antics

8 Ell digué : Verament són el meu poblé,

són filis que no falieixen

!

I ell fou llur salvador

9 en totes llurs angoixes.

No fou pas un missatger,

un ángel de sa fac, qui els salva.

En sa bondat i en sa misericordia,

ell mateix els redimí,

els aixecá i els porta

tots els dies del passat.

10 Pero ells foren rebels i contristaren

el seu sant esperit.

Llavors esdevingué llur enemic,

ell mateix els féu la guerra.

11 Llavors son poblé es recordá deis dies antics, de Moisés.

Les meravelles de l'Éxode

<¡ On és aquell que els féu pujar de la mar,

el pastor del seu ramat?

¿On és aquell que posa enmig d'ells

el seu esperit sant?

11, Ex. xiv, 29.

Ha fet per nosaltres. Amb el grec i quan fou conclosa l'alianca teocrática :

d'acord amb el context, puntuem amb Ex. III, 7, 10; XIX, 5-6.

el sufix pronominal de primera per- 11.

—

Posa enmig d'ells el seu esperit

sona. sant. L'Esperit de Déu obrava a Israel

8.—Ell digué: Verament són el meu contínuament per mitjá de Moisés,
poblé. Parames pronunciades per Jahvé Aaró, etc.
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12
¿ Que féu anar a la dreta de Moisés

el seu brac gloriós ?

¿ Que fengué les aigües davant d'ells

per fer-se un nom etern?

13
(i
Que els féu caminar a través deis abismes

sense ensopegar,

com un cavall en el desert,

14 com els bous davallants a la plana?

L'esperit de Jahvé els menava al repós

;

així conduires tu el teu poblé,

per fer-te un nom gloriós

!

Demanda de pietat a Jahvé

15 Guaita des de Paltura del cel, i mira

des del sojorn de ta santedat i de ta gloria

:

¿ On és ton zel i ta sublim puixanca,

ta commoció d'entranyes i ta pietat ?

Ai ! No et tornis insensible !

16 Car tu ets el nostre pare.

Abraam ens ignora

i Israel no ens reconeix.

Tu, Jahvé, tu ets el nostre pare,

el nostre redemptor, tal és tostemps el teu nom.
17

tí
Per qué, Jahvé, ens deixes errar Uuny de tes vies

i endurir-se'ns els cors contra la teva temor?

Torna, per l'amor deis teus servents,

de les tribus de la teva heretat.

18 Poc temps ton poblé sant ha posseít la térra

!

15, Dt. xxvi, 15; Bar. n, 16.

15. — On és ton \el. La gelosia que 16.

—

Israel no ens reconeix. AHusió
sent contra els opressors del seu poblé. al patriarca Jacob, el qual és nomenat
— Ta sublim puixanca. D'acord amb el també Israel.

grec, traduccions siriaca, caldaica i Vg., 18. — Poc temps. Els sofriments de

llegim gueburateka, en lloc del plural Pexili feien semblar curts els segles que
gueburoteka. els jueus havien posseít la Terra santa.



338 ISAIAS -LXIII, 19-LXIV, 6

Els nostres enemics han calcigat ton santuari

!

Hem tornat com aquells qui mai no governares,

sobre els quals no fou mai invocat el teu nom.

Renova les antigües meravelles

(C. LXIV.) 1 Oh, si esquingant els cels tu descendies,

davant teu es fondrien les muntanyes,
2 com un foc inflamant la llenya seca,

com un foc escalfant al bull les aigües,

per revelar el teu nom ais enemics

i fer tremolar les nacions davant de tu.

3 Fent prodigis tostemps inesperats,

baixaries, davant teu es fondrien les muntanyes,
4 com mai ningú no n'ha sentit parlar.

Cap orella no ha sentit, cap ull no ha vist

un altre Déu obrar així peí qui espera en ell.

5 Tu surts a l'encontre deis qui obren el bé

i es recorden deis teus camins.

Els nostres pecats ens allunyen de Tu

Ve't ací, tu t'irritaves i nosaltres érem culpables,

fa Uarg temps que és així
; ¿ serem salvats ?

6
Ja tots érem semblants a un home immund,

totes les nostres justicies com roba menstruada.

Tots havíem caigut com la fulla

i les nostres maldats, com un vent, se'ns enduien.

4, I Cor. 11, 9.

19. — Com aquells qui mai no governa- de l'A. T.: Ex. XIX, 18; Idc. V, 4-5;

res. Com els gentils. Hab. III, 6.

1.

—

Oh, si esquincant els cels tu deseen- 4. — Sant Pau (I Cor. II, 9) aplica

dies... D'acord amb el grec i Vg., co- aquest passatge a la saviesa divina,

mencem el capítol per aquest passatge, 5. — / es recorden deis teus camins.

si bé en el text hebr. actual acaba el ca- D'acord amb el grec llegim udearkeka

:

pítol anterior.—Els prodigis enumerats « i els teus camins », en lloc de bidear-

en els tres primers versets solen acom- keka : « en els teus camins ».

panyar les descripcions de les teofanies
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7
I ningú no invocava el teu nom,

ningú no es despertava per afermar-se en tu.

Car tu has girat la fac. lluny de nosaltres

i ens han lliurat a les nostres maldats.

8
I tanmateix, Jahvé, tu ets el nostre pare,

nosaltres som l'argila i tu el terrisser,

Tobra de les teves mans som tots nosaltres

!

DüRESA DEL CASTIG

9 Oh Jahvé, no t'irritis fins a vessar,

no et recordis per sempre de la iniquitat

;

esguarda, ves, nosaltres som tots el teu poblé

!

10 Tes ciutats santes s'han tornat desert,

un desert és Sion,

Jerusalem és un lloc desolat.

11 La casa de nostre santuari i nostra gloria

on et lloaren els nostres pares

ha esdevingut pastura de flames.

Totes les nostres preciositats están devastades,

¿ davant aqüestes coses no et commourás, Senyor ?

¿ Callarás i ens afligirás fora mida ?

ORACLE VUITÉ : RESPOSTA DE JAHVÉ

CÁSTIG DELS INICS; RECOMPENSA DELS BONS

(C. LXV.) *Jo estava prest a respondre a qui no em preguntava,

em deixava trobar per qui no em cercava.

9, Ps. lxxviii, 8. — 1, Rom. x, 20.

11.

—

Pastura de flames. Vegeu II Par.

8.—La comparanza de l'argila i el XXXVI, 19; Ir. LII, 13.

terrisser és freqüenta la Biblia : Iob X, i.— Qui no em preguntava. D'acord

8-9; Ps. OI, 13-14; Sap. I, 14. amb el Gr., afixem el verb amb el pro-

10.— Tes ciutats santes. Totes les de nom de primera persona. Vegeu l'apli-

la Terra Santa, especialment Jerusalem cació que fa sant Pau d'aquest verset en
i el Temple. Rom. X, 20-21.
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Jo deia : Heus-me ací, heus-me ací

!

a una nació que -no invocava el meu nom.
2
Jo estenia les mans cada dia

vers un poblé rebel,

que caminava per perverses vies,

al grat deis seus desigs.

3 Un poblé que em provocava sense parar,

sacrificava en els jardins,

cremava encens sobre rajóles.

4 Anava a seure entre els sepulcres,

passava la nit a l'aguait.

Menjava carn de porc

i menges immundes en sos plats.

5
I que deia: «Retira't,

no t'acostis a mi, que et santificaría !

»

Es com un fum que puja ais meus narius,

un foc que crema cada dia.

6 Ve't aquí el que está escrit davant meu

:

No callaré que no hagi pagat,

que no hagi dut la paga en la seva sina.

7 Vostres maldats i les deis vostres pares,

diu Jahvé,

que cremaren encens en les muntanyes

2.—Després d'haver dit que es feia

trobadís pels gentils, Jahvé descriu com
els jueus fugien deis seus requerimen ts.

3
—En els jardins. En els bosquets

sagrats. Vegeu I, 29; LVII, 5.

—

Sobre

rajóles. Sobre els terrats coberts de ra-

jóles. Vegeu II Rg. XXIII, 12; Ir. XIX,

13; Soph. I, 5. Altres interpreten que
cremaven encens sobre altars fets de

rajóles, prohibits per la llei: Ex. XX,
4; XXVI, 1.

4.—Seure entre els sepulcres. Anaven
a consultar els morts.

—

Menjava carn

de porc. Interdita perla llei: Lv. XI, 7;

Dt. XIV, 8.

5.—No facostis a mí, que et santifica-

ría! Seguint alguns exegetes, puntuem
el verb en la forma intensiva quiddaix-

tika : «et santificaría». Es aliusió a les

cerimónies del cuite idolátric: el profeta

posa aqüestes paraules en la boca de

l'iniciat, el qual requereix els no iniciáis

o profans que no se li atansin ni el to-

quin, puix que així, alhora que els tor-

naría sagrats o els santificaría, els obli-

garía ais ritus de purificado.

6.—En la seva sina. Figura treta deis

replecs que feia sobre el pit l'ampla tú-

nica deis orientáis.

7.—En les muntanyes i sobre les come-

lles. El cuite deis alts llocs. Vegeu
LVII, 7.
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i sobre les comelles m'ultratjaren,

jo els mesuraré sobre llur si

el salari de llur comport antic.

JAHVE SALVARA LA RESTA FIDEL

8 Així parla Jahvé :

Com aquell qui troba suc en un ra'ím

i diu : No el malmeteu,

car ací hi ha una benedicció de Déu

!

així faré jo per amor deis meus servents,

jo em guardaré de destruir-ho tot.

9
1 faré eixir nissaga de Jacob

i de Judá un hereu de mes muntanyes

;

els meus elets les heretaran,

els meus servents les habitaran.

10
1 Saron esdevindrá prat per ais moltons,

i la plana d'Acor pasturatge de bous,

per al meu poblé que m'haurá cercat.

11 Pero vosaltres que heu abandonat Jahvé,

que oblideu ma muntanya santa,

que aixequeu una taula per a Gad

i aboqueu libacions per a Meni,
12

jo us menaré tots dessota el glavi

tots us vinclareu per ésser degollats,

12, Pr. 1, 24; Inf. lxvi, 4; Ir. vil, 13.

9.—Hereu de mes muntanyes. Tota la Altra divinitat, que es troba associada

Terra Santa, on dominen les contrades a l'anterior, Gad, en una inscripció de

muntanyoses. l'altar de Vaison (Provenca) citada per

10.— Saron. La fértil plana que vo- Mordtmann (Zeitschrift der Deutschen

reja la Mediterránia, envers Jaffa.

—

La Morgenlandischen Geselíschaft , volum
plana d'Acor. Estava situada entre Jeri- XXXIX, 1885, pag. 44): Belus For tu-

co i Gálgala, i feia de límit septentrional nae rector Menisque magister
\
ara gau-

de la tribu de Judá. debit quam dedit et uoluit.

1 1.—Ma muntanya santa. Sion, on se 12.

—

Jo us menaré. Reproduím el joc

celebrava el cuite de Jahvé.

—

Una taula d'aHiteració que fa el text hebr. entre

per a Gad. Era el déu de la Fortuna, i el verb maniti : «menaré», amb Meni,
és un fet comprovat l'existéncia a Siria i'ídol al-ludit anteriorment.

d'aquest cuite.

—

Libacions per a Meni.
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perqué jo us cridava i no responguéreu,

jo us parlava i no m'escoltáreu,

ans féieu el mal ais meus ulls

i el que jo no volia escollíeu.

13 Per aixó el Senyor Jahvé diu així

:

Heus ací que els meus servents menjaran,

i vosaltres tindreu fam

;

heus ací que els meus servents beuran,

i vosaltres tindreu set

;

heus ací que els meus servents es gojaran,

i vosaltres sereu avergonyits

;

14 heus ací que els meus servents cantaran amb cor joiós,

i vosaltres gemireu amb cor adolorit

i en la desesperació udolareu.

15 Deixareu el vostre nom, com una execració, a mos elets

:

« El Senyor Jahvé et faci morir !

»

pero Ell ais seus servents donará un altre nom.
16 Qui voldrá ésser beneít damunt la térra

voldrá ésser beneít peí Déu de la veritat,

i qui jurará sobre la térra

jurará peí Déu de veritat,

car les angoixes d'abans són oblidades,

ja són lluny deis meus ulls.

17 Car heus ací que jo creo uns cels nous

i una térra nova

;

hom no es recordará més de les coses passades

no tornaran més al pensament.

18 Ans hom gustará la joia, l'alegria eterna,

per amor d'alló que jo crearé

;

car heus ací, jo creo Jerusalem per a la joia

17, Inf. lxvi, 22; Rom. vin, 21; II Ptr. in, 13; Apc. xxi, 1.

17-25.—Descripció de l'edat messiá- 17.— Uns cels nous i una térra nova.

nica, referida sobretot a la benauranca Veritable transfiguració de Tunivers;

de l'altra vida. Llavors, fins la natura sobre la qual vegeu Rom. VIII, 21,

será transformada i regenerada. II Ptr. III, 13.
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i el seu poblé per a l'alegria.

I jo tindré alegría per Jerusalem

i joia peí meu poblé;

des de llavors no s'hi sentirá més

remor de plors ni crits d'angoixa.

Ja no hi haurá l'infant nascut per a pocs dies,

ni el vell que no acompleix els seus jorns

;

si un mor a cent anys, será morir jove,

no arribar a cent anys será ésser maleit.

Edificaran cases i les habitaran,

plantaran vinyes i menjaran llurs fruits.

No edificaran perqué un altre hi habiti,

no plantaran perqué un altre culli,

car els dies del meu poblé igualaran els deis arbres,

mos elets fruirán del treball de llurs mans.

No es fatigaran endebades,

ni infantaran per a una mort sobtosa,

perqué serán semen^a beneída de Jahvé

i junt amb ells llurs descendents.

I abans que ells no em cridin jo ja els contestaré,

encara parlaran i serán escoltáis.

* El llop i Tanyell pasturaran ensems,

el lleó, com el bou, menjará palla,

i el serpent es nodrirá de térra.

Ja no hi haurá més mal, ni més destrucció.

en tota ma muntanya santa, diu Jahvé.

24, Ps. xxxi, 5. — 25, Sup. xi, 6.

20.—Reapareixerá la longevitat pa-

triarcal.

25.—Els animáis s'associaran a la

felicítat deis homes. Vegeu XI, 6-9.

—

El serpent es nodrirá de térra. AHusió a

Gn. HI, 14. El serpent, sotmés enca-

ra a la maledicció, deixará d'ésser no-
ciu.
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ORACLE NOVÉ : L'ESPLENDOR DE LA JERUSALEM CELESTE

Contra el culte purament extern

(C. LXVI.) ^ixí parla Jahvé:

El cel és el meu soli

i la térra l'escambell deis meus peus;

¿ quina casa podríeu bastir-me

i quin seria el lloc del meu repós ?

2 Tot aixó, és la meva má qui ho ha fet,

i tot em pertany, declara Jahvé.

Aixi i tot, mon esguard reposa sobre rhumil,

sobre el cor afligit que trem a ma paraula.

3 Qui sacrifica un bou, occeixun home;

qui immola un anyell, escanya un gos.

Tal qui porta una ofrena, ofereix sang de porc,

tal crema un encens i venera una ídola.

Ells es complauen en llurs vies,

amen llurs abominacions.

4
I bé, jo em complauré en llurs mals

i enviaré sobre ells el que tant temen.

Perqué jo he cridat, i ningú no ha respost,

he parlat, i ningú no m'ha sentit.

Han fet el que és mal ais meus ulls,

alió que no puc veure han escollit.

1, Act. vil, 49. — 4, Pr. 1, 24; Sup. lxv, 12; Ir. vn, 13.

1.

—

El cel és el meu soli... SantEsteve havia de dispensar-los de la santedat

(Act. VII, 48-50) i santPau (Act. XVII, interior.

24) citaren aquest passatge. — Quina 2. — Tot em pertany. D'acord amb
casa podríeu bastir-me. Referencia al Gr. i trad. siríaca, acompanyem el verb

segon Temple, el que els jueus havien del text hebr. amb el sufix de la primera

d'edificar a la tornada de Babilonia persona.

(Esr. I, 1 s; Agg. I. 2 s.). Aquesta re- 3. — Escanya un gos. El gos era un
construcció i el culte ofert allí a Déu no animal immund.
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CÁSTIG DELS ENEMICS DE JaHVE

6 Escolteu la paraula de Jahvé,

vosaltres que tremeu a sa paraula

:

Han dit vostres germans, els qui us odien

i us rebutgen a causa del meu nom

:

— Que palesi Jahvé la seva gloria,

i sortirem testimonis del vostre goig.

—

Pero serán confosos.

6 Crits d'aldarull pugen de la ciutat,

clams que surten del temple

!

Es la veu de Jahvé : ell torna

ais seus enemics segons llurs mérits.

7 Abans que anés de part, ella ha parit,

abans que li vinguessin els dolors,

ha posat un fill al món.
8
¿ Qui ha sentit res de semblant,

qui ha vist res de parell ?

¿Un poblé neix en un sol dia,

una nació és infantada d'un sol cop ?

Sion, tot just entrada en treballs,

ha infantat sos filis

!

9 ¿Obriria jo el si matern per tal de no fer néixer?

diu Jahvé.

¿O jo, que faig néixer, el tancaria?

diu el teu Déu.
l0 Alegra't, Jerusalem!

5.

—

Vostres germanSy els qui us odien. I. Passatge perfectament aplicable a la

nova Jerusalem. VegeuXLIX, 17 iLIV, amb Gr., llegim el text hebr. simhi at:

La fecunditat de la Jerusalem nova

Els mals israeíites.

6.—Isaías veu apropar-se el judici de

Jahvé.

7.—La meravellosa fecunditat de la

naixen^a i al creixement de l'Església.

9. — No és possible que Déu faci

avortar el seu designi.

10. — Alegra 't , Jerusalem! D'acord
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i tots els qui l'ameu, sigui ella vostra joia

!

Sadolleu-vos d'alegria amb ella,

els qui portáveu el seu dol

!

11 Per tal que xucleu fins al saciament

el mugró de les seves consolacions

:

per tal que begueu amb delicia

de Tesplendor de sa gloria.

12 Car així parla Jahvé

:

Jo vessaré la pau sobre ella com un riu,

la gloria de les nacions com les ones d'un torrent.

Sos nodrissons serán duts sobre el pit

i amanyagats sobre els genolls.

13 Com una mare consola els seus filis,

així jo us consolaré,

i per Jerusalem sereu consoláis.

14 Ho veureu, i els vostres cors bategaran de joia,

i els vostres ossos germinaran com l'herba.

Contra els apostates

I la má de Jahvé es fará conéixer deis seus servents

i sa cólera deis seus enemics.

15 Car ve't ací que Jahvé arriba amb foc,

son carro sembla l'huracá

;

per vessar la seva ira en abrusament

i ses amenaces en ñames de foc.

16 Perqué Jahvé judicará peí foc

i per Tespasa tota carn

;

i serán molts els colpits de Jahvé.

«alegra't», en lloc de simhu et : «ale- só», en lloc de uinaqtem : «i xucla-

greu». ren».

11-13.—Delicies de qué fruirán els 14.

—

Germinaran com Vherba. El do-

elets en la nova teocrácia i sobretot en lor desseca els ossos, la joia els fa re-

la Jerusalem eterna de l'altra vida. viure. Ps. XXXI, 3; Pr XVII, 22.

12.

—

Sos nodrissons. D'acord amb el 15.

—

Son carro sembla Vhuracá. Ve-

Gr. puntuem veionaqtah : «son nodris- geu Ps. XVII, ir.
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17 Aquells qui simulen santificar-se i purificar-se ais jardins, darre-

ra un que presideix, qui mengen carn de porc, menges abomina-

bles, i rates, llurs obres i llurs designis serán tots arrabassats, diu

Jahvé.

Benedicció per als elets de tot el món

18
1 jo vine per aplegar les nacions de totes les llengües. Elles

vindran per veure la meva gloria, 19
i jo els donaré un senyal. I en-

viaré llurs sobrevivents a les nacions de Tarsis, Put, Lud, Mósoc

i Ros, Tubal i Javan, vers les illes llunyanes, que no han sentit a

parlar de mi i no han vist la meva gloria; i anunciaran la meva

gloria a les nacions. 20
1 de totes les nacions, ells tornaran els

vostres germans en ofrena a Jahvé, a cavall, en vehicle, en llitera,

sobre muís i dromedaris, envers la meva muntanya santa, a Jeru-

salem, diu Jahvé, tal com els filis d'Israel porten llur ofrena en

vasos purs al temple de Jahvé.
21

1 entre ells, jo escolliré sacer-

dots i levites, diu Jahvé.
22 Perqué així com els cels nous i la térra

nova que jo crearé subsistirán davant meu, declara Jahvé, així

22, Apc. xxi, 1.

17. — Aquells qui simulen santificar-se

i purificar-se. AHusió a les cerimónies
d'iniciació i a les ablucions amb les

quals hom es preparara per a prendre
part en els misteris del paganisme.

—

Als jardins. Vegeu LXV, 3.

—

Darrera
un que presideix. L'ídol col-locat al cen-

tre del santuari, o més probablement
el sacerdot director de la cerimónia. —
Rates. Aliment molt apreciat entre els

orientáis.

18. —Per veure la meva gloria. De
jutge suprem inapeHable.

19.— I jo els donaré un senyal. Segons
alguns, un signe destinat a cridar els

gentils; segons altres, més probable-

ment, els miracles que havien d'acredi-

tar la nova teocrácia, sobretot en els

seus inicis.

—

Llurs sobrevivents. D'entre

els salvats d'Israel, enviaré apóstols a

convertir els gentils. — Put, Lud. En

lloc de la grafía inexplicable, Pul, lle-

gim , d'acord amb el Gr.
,

Put, país

que, junt amb el de Lud, és presentat

com a consaguini de l'Egipte en Gn. X,

6, 13.—Mósoc i Ros. Abase del Gr.,co-
rregim així la grafía del text hebr. : moi-

xeque queixet: «tiradors d'arc». Aquests
pobles segurament s'han de relacionar

amb els Musku que apareixen en les

inscripcions assíries. — Tubal i Javan.
Vg. tradueix «Italiam et Graeciam».
Pero certament Tubal es refereix als

tibareus, poblé habitant a la riba orien-

tal de la Mar Negra. Javan són real-

ment els jónics i, prenent el mot en
sentit més ampli, els grecs.

20.—No serán duts a peu, com els

presoners , sino amb tota mena de

vehicles.

21.—Abolició del privilegi de la tribu

de Leví en el sacerdoci de la Llei Nova.

23 - 1NT1C TESTAMKNT, VIII
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subsistirá la vostra ra$a i el vostre nom. 23
1 de noviluni en novi-

luni, de sábat en sábat, tota carn vindrá a prostrar-se davant meu,

diu Jahvé.
24

1 quan sortiran, veuran els cadávers deis qui s'han

revoltat contra mi, el verm deis quals no morirá, i llur foc no s'es-

tingirá, i serán una visió d'horror per a tota carn.

24, Me. ix, 45.

23. — Els novilunis i els sábats, so-

lemnitats de la Llei Antiga, simbolitzen

les de la Nova.
24.—La fi deis inics, contraposada a

la deis bons. Les semblances del verm

i del foc foren manllevades a aquest

text quasi literalment per N. S. Jesucrist,

la qual cosa precisa llur sentit referent

a l'eternitat de les penes de l'altra

vida.
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